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IETS OVER DIRC VAN DELF EN ZIJN „TAFEL

VANDEN KERSTEN GHELOVE".

In 1851 Leeft Van Vloten in zijn Verzameling van Neder-

landsche prozastukken voor het eerst de aandacht gevestigd op

Dirc van Delf, de hofprediker van hertog Albrecht. Sedert is

de naam bekend gebleven, maar om zijn werk heeft men zich

niet veel bekommerd, zodat een nader onderzoek uitbleef. Dat

dit lot onverdiend is, werd gelijktijdig betoogd in twee disser

taties, in Tinbergen's Inleiding op Des Coninx Summe ') en in

mijn Mnl. legenden en exempelen *), waaruit bleek dat zijn werk

een kostbare bron is voor de geschiedenis van de cathechese,

de exempelen-litteratuur eu het volksgeloof. In afwachting van

een opzettelike, grondige behandeling, lijkt het mij raadzaam,

de resultaten van mijn voorlopig onderzoek mee te delen. Ik

geef dus, behalve de aantekeningen die ik bij het doorlezen

gemaakt heb, vooral een paar fragmenten die ons Dirc van

Delf als auteur leren kennen.

Over de levensomstandigheden van de schrijver valt weinig

te zeggen ; mijn nasporingen zijn meestal vergeefs geweest. Het

belangrijkst is de oorkonde, waaraan ook Van Vloten zijn aan-

tekeniug ontleende. Dit stuk van 17 December 1399, door Van

Mieris (III, 711) overgenomen uit Blyswijk's Beschrijving van

Delf (blz. 754) 3) luidt aldus:

«Aelbrecht etc. doen cond allen luden, want wij meester

Dirc van Delf, vander predicaren oerde ter Jacopinen tutrecht,

jaerlix tot veel scholen geholpen hebben also lange dat hi

1) Zie blz. 1C6-121, 184, 144, 147 en 183.

2) Zie bil. 57, 161, 240, 259—260, 295, 302, 345 en 864.

3) Ook opgenomen in Kok's Faderl. Wdb , XI, 172. De brief is te vinden in

het Memoriaal B. M. fol. 73 verso van het grafelik archief. De juiste tekst heb ik

Ie danken aan de Adjunct-archivaris Mr. Telling.
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doctoer ia theologia geworden is, datmen hiet meester inder

godheit, daer ons sonderlinge lieue toe is, want gheen ander

in onsen lande en is, als wij vernomen hebben, ende om dat

wij him nv en niet willen verlaten na den voers. grate, die

bi, als ons wail aengebrocht is, met groten arbeide ende coste

vercregen heeft, soe hebben wij meester Dirc voern. om ont-

fangeliken dienst, die hi ons gedaen heeft, ende noch, oft God

wil, alle dage doen mach, gegeuen ende gheuen mit desen brieue

XX oudscilde siaers, XL groten voer den scilt gerekent, die wij

him bewijst hebben, ende bewisen jaerlix te ontfaen wt onser

tresorien binnen den vier heiligen Kersdage, aldaer die eerste

dach of wesen sal binnen den vier heyligen Kersdage naistcomeude.

Ende onmieden ende beuuelen onsen tresorier, die nv is, of nairaaels

wesen sal, dat hi meester Dirc voorg. die voersc. wedden alle

jare vpten tijt voern. wtreike ende betale, ende daer of neme

sijn brieue van quitantie om voir ons mede te rekenen, sonder

meer gebots, of beuelinge van ons daer of te hebben.

Voert ontfaen wij meester Dirc voerg. mit desen tegenwoer-

digen brieue voer onsen dienre ende familiaer in onser capellen voer

ons te leren ende te prediken, alst wail godlic ende eerlic is.

Ende beuolen alle onse huysgesinde, dat sij den seluen meester

Dirc daer voer houden ende stareken, dit sal gedueren tot onsen

wederseggen."

Hieruit blijkt dat Dirc van Delf thuis hoort in het Domini

caner klooster te Utrecht en dus waarschijnlik daar zijn eerste

opleiding gehad heeft. Zekerheid is niet te verkrijgen, want

Mr. S. Muller schrijft mij daaromtrent: »Het Utrechtsche Predik-

heerenklooster is een der weinige Utrechtsche kloosters, waar

van wij nagenoeg niets weten. Het archief is geheel verloren :

vermoedelijk hebben de broeders, die door de Hervormde partij

zeer gevreesd en gehaat waren, het nog voor hun gedrongen over

haast vertrek tijdig ergeus buiten de stad in veiligheid gebracht" ').

1) Mr. Muller, die ik hierbij voor rijn vriendelike hulp dank zeg, acht het niet

onmogelik dat het Utrechtse stadsarchief ergens een vermelding van Dirc van Delf
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Op mijn verzoek was de heer Bruggeman, adj. commies bij

het Rijksarchief, zo welwillend na te gaan, hoe dikwijls Dirc

van Delf de uitkering van de hertog ontvangen heeft.

In de eerste tresoriersrekening van Garbrand van der Cous-

ter proost van Bergen in Henegouwen, voor hertog Albrecht,

van St. Victor (10 Oct.) 1399—St. Victor 1400, wordt onder

het hoofd: » Renten wt miins heren cofer" bedoelde rente

aldus verantwoord: »Iu den eersten op alre kinder dach

broeder Dyrc van Delf meister in der godlicheijt betailt die

mijn lieve here him jairlicx geven ende bewijst heeft up

te bueren wt mijns liefs heren trezoryen dair die dach of

virscheen upten kersavont lestleden xx se. xl gr. voir den scilt

facit m £b.

In de daarop volgende rekening, lopende van St. Victor

1400— St. Victor 1401, is in ongeveer gelijke bewoordingen

voor broeder Dirc >monic" een som uitgetrokken van xx Holl.

se. tatic l gr. facit mi £ m st. im d. gr.

In de derde rekening van Garbrand, van St Victor 1401—4

Maart 1402 wordt bedoelde post niet aangetroffen. En eindelik

in zijn vierde rekening, van 22 Julie 1403—22 Julie 1404, is

voor Dirc van Delf weder een som verantwoord van x Ingelsz.

nobelen tstuc xc gr. facit in £ xv st. gr.

Het was dus geen vast hofambt dat Dirc van Delf bekleedde;

zijn verhouding tot hertog Albrecht was geheel persoonlik. De

toezegging der rente kwam voort uit persoonlike gunst. Het

is dus te verwachten dat de ontvangst der rente en de waar

neming van het ambt van hofprediker met de dood van Al

brecht eindigden. Inderdaad komt de naam van Dirc van Delf,

althans in de drie eerste rekeningen voor Willem VI tot 1408,

niet meer voor.

Voorzover ik heb kunnen nagaan, spreekt hij zelf in zijn

werk nergens over zijn eigen levensloop. Alleen in de opdracht

bevat. «Maar dit is weinig waarschijnlijk, daar de bewaarde serieén alle eerst juist

omstreeks 1400 beginnen te loopen". Alleen een gelakkig toeval zou dus misschien

iets aan 't licht kannen brengen.
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aan de hertog noemt hij zich: »een oetmoedige prediker gbe-

hieten broeder dirc van delf meister in der heiligher scrift.

ende regent inder universitaten van arfordia ende van Colonia."

Deze tietel van > regent", d. i. professor '), moet hij dus ver

worven hebben tussen 1399 en 1404, het jaar waarin hij zijn

Tafel vanden kersten ghelove schreef. De juistheid van zijn

mededeling wordt bevestigd als we Die Matrikel der Univer

siteit Köln 1389 bis 1559 (ed. Keussen I, 91) opslaan. Onder

de rector Johanues de Vorborgh, die 28 Junie 1403 gekozen

werd, vinden we hem als N°. 14 op deze wijze vermeld: «Ma

gister frater Theodericus de Delf, ordinis predicatorum, theo-

logiae professor, gratis ob reverenciam personae." In een noot

is daaraan toegevoegd: > magister alterius universitatis, 1403

receptus ad fac. theol.: theol. Dek. buch". Hoogstwaarschynlik

is hij dus in de jaren 1401 of 1402 in Erfurt geweest; dat hij

in die jaren geen toelage ontving wijst ook op zijn afwezig

heid. De stadsarchivaris van Erfurt, Dr. Overraann, deelde mij

echter mee dat de naam Theodericus de Delft in de Erfurter

Matrikel van 1398— 1404 niet voorkomt; wellicht schuilt zijn

naam daar in een lijst der professoren. Toen hij iu 1404

naar Holland terugkeerde, schijnt hij dus al een geleerde van

naam geweest te zijn. Des te meer is het te verwonderen dat

we na 1404 niets meer van hem horen. Heeft hij na de dood

van zijn beschermer het vaderland voorgoed de rug toegekeerd?

Of is hij vroegtijdig gestorven ? Maar dit zijn nutteloze gissin

gen 2) en we moeten ons dus bepalen tot zijn werk, de om-1) Duc»nge: regens = Professor, qui docet in Academiis.

2) In mijn exemplaar van Van Vloten's Prozattuklcen, dat vroeger aan prof Moll

heeft behoord, is in margine verwezen naar Nieuw Arch. II, 381. Daar wordt ge

sproken van een zekere Dirc van Delf, die met zijn broer, heer Jacob, stichter van

het St. Aagteklooster, en noch vier anderen, Meester martijn gbijsbrechts soen, Heer

hughe brayn, Wychman en buekel ian bloten soen, in het .jaer van gracicn" (18U0)

naar Rome irok en op de terugreis stierf. Blijkbaar heeft Moll het mogelik geacht

dat dit dezelfde Dirc van Delf is. Heeft bij aan het jaartal 1390 getwijfeld? Anders

is de mogelikheid vanzelf buitengesloten Trouwens, de naam Dirc van Delf konden

UI van personen gemeen hebbeu; in de Keulse Matrikel o. a. vindt men herhaaldelik

Theodericus de Delft.
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vangrijke Tafel vanden kersten ghelove, die uit twee lijvige folio

handschriften bestond, het Winterstuc en het Somerstuc, elk

ruim 50 hoofdstukken tellende. Voor de inhoudsopgave, de

prologen en de opsomming der handschriften kan ik in hoofd

zaak verwijzen naar de Inleiding op de Coninx Summe, 108—

121. Het Winterstuc schijnt meer afgeschreven te zijn dan het

Somerstuc. dat m. i. belangrijker is. Daarvan bezitten we maar

één volledig handschrift van 1480, dat tamelik veel fouten en

een hoogst slordige interpunctie heeft. Een twede handschrift

bevat alleen de laatste helft. Daarom is het voor een toekom

stige uitgave van belang dat er een Duitse bewerking bestaat

in een handschrift te Darmstadt. De catalogus verwees mij

naar een opstel van prof. Wasserschlebeu in het Zeitschrift der

Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Germ. Abth.) 1881 : > Mit-

theilungen über ein in dem Cod. Nr. 2667 der Grossherzogl.

Hofbibliothek zu Darmstadt enthaltenes, für die Rechts- und

Kunstgeschichte interessantes Werk." Doordat het begin defect

was, bleef de auteur verborgen, en spreekt de schrijver alleen

van »ein unzweifelhaft in Holland im 15. Jahrhundert ge-

schriebenes weitschichtiges Werk, welches der Verfasser selbst

bezeichnet als > tafel vain des Kristen gelaufe und leven", an

anderer Stelle »tabula fidei vitae christianae". De afschrijver

heeft niet alleen het werk een nieuwe indeling gegeven in

vijf traktaten, maar ook op verschillende plaatsen nieuwe

hoofdstukken ingevoegd. Wasserschlebeu bespreekt uitvoerig

Cap. 54— 56, ontleend aan »den spygel von Saessen", die in

de Nederlandse handschriften niet voorkomen. Verder vond ik

hoofdstukken die wel van Nederlandse oorsprong kunnen zijn ,

maar niet ontleend aan het werk van Dirc van Delf. Mogelik

woonde de schrijver in de Rijnstreek of bezocht hij tijdelik

Nederlandse kloosters, waardoor hij de beschikking had over

Nederlandse boeken. De ingelaste hoofdstukken vindt men

vooral in het derde traktaat, o. a. Cap. 37, uit Suso's Horolo-

gium (naar de Nederl. vertaling?); Cap. 38 »Vain dem kyff

entuschent der selen as sy gescheyden is ois dem lychom", een
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dialoog in verzen. Of dit misschien het Mnl. gedicht »Van

der Zielen ende van den Lichame" is, heb ik niet kunnen na

gaan. Cap. 39 >Vain vier oisserlichen dingen die stedelich sint

zu gedenken" (fol. 177—205) is Van Vliederhoveu's Cordiale.

Cap. 42 »Vain der geistelicher mynnen jacht intuschent den

dierchin jhesum und der mynnender seelen" komt, wat de

tietel betreft, overeen met een devoet boexken, door Gerard

Leeu te Gouda gedrukt.

Onder fol. 1 van het handschrift staat met onduidelike

hand: »dyt boych hoyrt to smedem und is to hoven (?) voleyut

im jayr anni XXXVIII."

Wanneer men er toe komt het Somerstuc geheel of gedeel-

telik uit te geven, dan zal dus een nauwkeurig onderzoek van

dit handschrift noodzakelik zijn. Voorlopig kan men het vol

ledige 568te hoofdstuk *vain des Kaysers troon und wie man

hyn tronet (1. cronet) vain der ritter orden und vain dem huis

man', door Wasserschleben, niet zonder fouten, afgedrukt, ver

gelijken met de overeenkomstige Nederlandse tekst bij Van

Vloten, Prozast., blz. 111 — 115.

De proloog van het Somerstuc, tot uu toe in één handschrift

bekend, heb ik onlangs afzonderlik teruggevouden in een hs.

van de Haagse Kon. Bibl., 133 F 17, fol. 207" *).

Terecht vergelijkt Tinbergen dit werk met de Lekenspiegel.

Dirc van Delf wil geen dorre geleerde vertogen schrijven, maar

de wetenschap van zijn dagen encyclopedies samenvatten ten

behoeve van de leken. Hij zegt het zelf: »want ie nu mit

desen boec wairlike lude leren wil" (Somerst. fol. 90d) ;

onderwijs geven is zijn lust en zijn leven, en het is hem niet

onverschillig hoe hij de dingen zegt, al moet hij dikwijls

I) Dit handschrift ia in lijn geheel als Ruusbroec hs. Cc beschreven door De

Vreese: Beschrijving der handschriften van J. van Runabroec's werken, blx. 470.

Belangrijke varianten heb ik er niet uit opgetekend. Alleen op één plaats heeft het

misschien een betere lezing (vgl Tinbergen, blx. 112), nl. regel 8 behoedeliken ca»

wruaTcn voor bchoirlic ca» betcarc». Op andere plaatsen is de tekst verknoeid b. v.

r. 8 watert» enmech voor leatcmcat, r. 2ö vere»y»y/ie voor vermeij mg.
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droge onderwerpen behandelen. Zijn taal is sterk individueel;

soms bestudeerd, onder invloed van zijn Latijn, met een kern

achtigheid van uitdrukking, die maakt dat de ware interpunctie

niet zelden moeielik te vinden is. Wie gewend is aan het

naïeve Middeleeuwse proza, dat in zijn eenvoud betrekkelik zo

dicht bij ons spreken staat, kan zich hier overtuigen dat het

bewuste streven naar artistiek proza niet speciaal aan de re

naissance eigen was. In dit opzicht is Dirc van Delf een

voorloper van Marnix, Coornhert en Hooft. De proloog van

het Somerstuc kan er ons al dadelik van overtuigen dat hier

opzettelik gezocht wordt naar mooie woordklank en rythme.

Noch duideliker blijkt dit uit bet rijmproza. Zoals men weet

is dit geen ongewoon verschijnsel in de stichtelike litteratuur.

Ruusbroec was daarin voorgegaan; hij maakt er een spaarzaam

gebruik van, om aan bepaalde passages of aan het slot een

zeker reliëf te geven. Zijn tijdgenoot, de kok Jan van Leeuwen

daarentegen heeft er een biezondere voorliefde voor, ook waar

het minder gemotiveerd is '). In latere stukken treft men het

herhaaldelik aan ; soms krijgt het iets conventioneels.

Bij Dirc van Delf komt het niet voort uit de zucht om aan

een zekere mode mee te doen; hij heeft oor voor taalmuziek.

In het zesde hoofdstuk, over de passie, lezen we b. v.

wAnderwarf schijnt sijn bitter passie ende wee nader tijt vanden iaer, als fol. 174.

inden maent van maert dair alle die natuer haer in vernuwet ende veran

dert: die son clymt, die hemel glymt; die aerde spruut; die lover bloeyen,

alle wortelen groeyen, ende alle gheesten hem verbliden yeghen der toeco-

mender tijt. ühelijc als die minnende bruut seit: //Laet ons wtgaen inden

hof, ende sien of die wijngaert bloeyet." Die winter is ghegaen, die bloe

men sijn in onsen lande wide ontdaen. In dier tijt woude ihesus tot sijnre

passiën gaen."

Uit dergelike passages blijkt verscheiden malen dat de over

geleverde tekst niet te vertrouwen is. De afschrijver heeft, ook

1) Uitvoerige proeven zal ik in een afzonderlike studie over deze merkwaardige

schrijver meedelea. Vgl. mijn opstel: .Twee Christen-Demokreten uit de veertiende

eeuw" in de XX''' Eeuw (Kebr. 1903).
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blijkens de slechte interpunctie, zijn origineel lang niet altijd

begrepen en hier en daar verknoeid.

Mooier noch zijn de volgende regels, uit het zevende hoofd

stuk, »van onser vrouwen claghe ende van haren rou ende wee" :

fol. 314 Da alre suetste kint

dat mijn hert soe hertelic mint,

Sel ie nu ymmer sceiden

van minen god, van minen vader,

van minen soen, van mijnre sielen brudegom ?

Nu heeft orlof alle troost, alle goet, alle vruechde.

Wie wart ye aldus ghelaten?

Wie wert ye also berovet?

Wie wert ye aldus ghescent?

Nu slach op, kint, dijn oghen,

ende sich an mijn iammer dogen.

Laet mi nu recht mitti sterven,

want nu moet ie di ymmer derven.

Du en selste miue bede niet verhoren,

wanttu biste alleen mijn al ende wtvercoren.

Uit zijn sterk gevoel voor taalschoonheid vloeit ook taai

schepping voort. Verscheiden malen vinden we bij hem woor

den, die andere schrijvers nooit gebruiken, die hij dus blijk

baar maakt. Ook waar algemeen gangbare termen bestonden,

verlokt hem de bekoring of de welluidendheid van het nieuwe,

frisse woord. Zo schrijft hij o. a., op fol. 61*: > Aldus schynt

dat desen hemel is eenformich, onbeweghich, overluchtich, on-

nietich ende onendich" ').

De » tafel vanden kersten ghelove" is in hoofdzaak een com

pilatie. Aan bronnenonderzoek heb ik mij niet gewaagd; daarvoor

is meer kennis van de middeleeuwse theologiese litteratuur nodig.

Het zou zeker een geschikt onderwerp zijn voor een disser

tatie: men zou op die wijze een kijk kunnen krijgen op de

studie en de lektuur van een Nederlands geleerd theoloog om-1) Andere voorbeelden vindt men hieronder, bij de opmerking orer de taal vu

Dirc vin Delf.
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streeks 1400. Dan zou tevens uit te maken zijn, in hoever van

oorspronkelikheid sprake kan zijn. Mij komt het voor dat de

schrijver dikwijls parafraseert en uitweidingen maakt. Bij een

oppervlakkige lezing blijkt onmiddelik dat Dirc van Delf iemand

is van buitengewone belezenheid; hij is thuis in de bijbelboe

ken, de apocryfen, de kerkvaders, vooral Augustinus, en som

mige klassieke schrijvers l), in de ongewijde geschiedenis en in

de heiligen legenden, in het kanonnieke recht en in Middel-

eeuws-wetenschappelike werken als de Lapidarius ').

Uit een litterair oogpunt is het ook van belang, eens na te gaan

welke Dietse boeken hij gekend, en welke hij niet gekend heeft,

of ten minste niet vermeldt. De geschiedenis van onze Middel

eeuwse letterkunde houdt zich veel te weinig bezig met de

vraag, wanneer, waar en in welke kringen de verschillende

auteurs gelezen werden. De oudste schrijvers waren Zuid-Neder

landers; in hoever hebben de Noordelike gewesten aan die lit

teraire beweging deelgenomen, en wat zijn daarvan de oudste

sporen 'i Voor de beantwoording van zulke vragen bezitten we

bijna geen gegevens, maar deels is dit daaraan te wijten, dat men

nooit in die richting gezocht heeft: vooral een nauwkeurige

handschriften-studie moet het materiaal leveren. Maar alle an

dere feiten zullen welkom zijn; daarom kan het leerzaam zijn,

te onderzoeken over welke Dietse boekeu Dirc van Delf te be

schikken gehad heeft. Ik moet mij hier tot enkele losse op

merkingen bepalen.

Men zou geneigd zijn aan te nemen dat de bijbelcitaten

rechtstreeks uit het Latijn vertaald zijn; daarom trof mij op

de eerste bladzijden een aanhaling uit de psalmen >Mijn kinne-

backen sijn haes gheworden", die woordelik geljjk in een Dietse

souter voorkomen (zie Mnl. Wdb. i. v. heesc). Een onderzoek

of Dirc van Delf andere Mnl. vertalingen gekend en gebruikt

heeft, is dus niet overbodig.

1) Vgl. Tinbergen, t. w. bU. 118.

2) In Ml. Letterk. 2i2, tul. 2)1: .duerbaer steenten Jacr dien lapidarius of «cryft".
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Hij kent ook de legende van het kruishout, waarvan hij op

deze wijze de inhoud navertelt:

fol. 144. Vander materièn des cruus leestmen int boec van hout, dat is apo-

crifuni, wantmen daer of niet veel onder den lerars en hout. Daer in

staet hoe dat ireth, Adams soon, van sijn vader ghesent was inden paradijs,

om die olie der ontfermenissc, want hi siec was ; hoe dat die enghel Michael

hem drie carleu gaf, die hi onder sijns vaders tonghe soude legghen, als hi

doot waer; hoe dat die opwiesen en drien boemen, ende dicke wert ver-

plant, ende mit drien sulveren ringhen ombesleghen; hoe dat die boemen,

doemen den tempel tymmerden, niet te profijt en conden comen, want si

in allen maten te cort of te lanc, te smal of te breet altoes bleven, soe dat

die coninc Salomon daer of maecte een stoelbanc in syn oratorium; hoe

dat die oonincinne van Saba die van verre lande quam tot Salomonen, in

den geest vernam dat daer een recht coninc van Jherusalem an sterven

soude, dat si hem niet en dorste segghen, doe si bi hem was, mer si ont-

boetet hem, doe si wech was ghevaren, soe dat die coninc dede dat hout

besiden den tempel graven diep inden gront der aerden, op dattet daer

verholen soude werden, soe datter na die pijscijn quam op te steen, daer

dat regenwater van den dake des tempels in liep, want die papen pleghen

hoer offer daer eerst in te wasschen, ende die siecke menschen pleghen

daer in te trecken. Ende als die enghel dat water gheroert had, wie dan

daer eerst in quam, die wert ghesont van dier cracht des houts, van wat

siecten dat hi was begrepen; hoe dat dit heilighe hout grof, groot ende

quastich ende cout opdreef boven twatcr inden dach sijnre passicn, ende

bereiden dat hem van meerre felhcit te draghen ende daer an te sterven.

Deser dinghen heeft veel die meester in der hystoriën gheset ende ghe-

screven".

Uit het noemen vau »dat boec van hout" is niet met zeker

heid op te maken of bij het Mnl. gedicht gekend heeft.

Op fol. 26° vau het Somerstuc haalt hij iets aan »dat in

stimulo amoris ghescreven staet"; de bijvoeging »dat is inden

boeck vanden prekei der minueu" doet vermoeden dat hij de

Dietse vertaling van dit aan Bonaventura toegeschreven werk

gekend heeft1). De geschiedenis van de passie schijut toeu in

Mnl. proza vrij algemeen verspreid geweest te zijn, want als

de schrijver daartoe genaderd is, in zijn zesde hoofdstuk, zegt

1) Deze vertaling is mg bekend in de Haagse hu. Kon. Bibl. X 54 (Prekei der

minnen) en O 15; Ms. Mol! 51 (fraym.), Mi. Keulen G. 13 8° 71 (fragm.) ea Ms.

Hamburg theol. 1576.
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hij: »Die heilighe passie ons lieves heren ihesu cristi en wil ie

niet nader historiën scriven, want dat is ghemeen".

Opmerkelik is het dat de mystieke schrijvers blijkbaar niet

tot zijn gewone lektuur behoren. De naam van Ruusbroec is

nergens te vinden. Toch weten we dat deze man, die ook

in het Noorden in de 15dc eeuw de stichtelike litteratuur

beheerste, omstreeks 1400 geen onbekende meer was in deze

gewesten. Ook de namen van Ruusbroec's jongere tijdgenoten

ontbreken; evenzo de veelgelezen Tauler. Alleen trof ik één

citaat aan, waaruit blijkt dat hij Suso's Horologium sapientiae

eternae kende, nl. op fol. 12»: >Dit was een croon des lidens

ende der pinen teghen der werlt lust, die segghen: laten wi

ons cronen rait rosen eer si dorren, ende en laet gheen velt

wesen, daer onse lust niet over en gae" (Cap. VI). De toen

reeds bestaande Dietse vertaling heeft op deze plaats een af

wijkende leziug.

Dergelike geschriften schijnen niet in zijn smaak te vallen ;

daarmee zal wel in verband staan dat hij wel exempelen uit

het Vaderboec opneemt, dat door zijn ouderdom een zeker

gezag had, maar nergens de asceties gekleurde wonderverhalen

van Caesarius van Heisterbach of Thomas van Cantimpré na

vertelt. Dat hij meer rationalisties gezind was dan men van

een veertiende-eeuwer zou verwachten, blijkt o. a. uit de vol

gende uitlating: > Aldus schijntet dat die waning den mensch

veel wandeling in sijn lichaem pleecht te doen. Ende aldus

soe is menich heilich mensch au die punten der vijf wonden

ghecomen".

Er is dus wel een groot kontrast tussen deze hofprediker en

een andere Dominicaner, die tot een onmiddellik volgend geslacht

behoorde, de volksprediker Johannes Brugman, de biograaf van

Lidwina van Schiedam.

Daarentegen toont hij de meer wereldse litteratuur bestu

deerd te hebben. Op de historie van Alexander maakt hij deze

toespeling: »Ende dat bewijst die pigmeen die Alexander den

coninc koectgens gaven" (fol. 96a). Verder de Gesta Komanorum,
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want bij de beschrijving van »dat beelt der suverheit" zegt hij:

>daermen of leest inden gesten van romen" (fol. 149b '). Het

hele XLVI6te hoofdstuk is gebouwd op het bekende moraliserende

werk, aan Jacobus de Cessolis toegeschreven, nl. Ludus scaccorum,

maar de Middelnederlandse vertaling van Franconis schijnt hem

niet bekend geweest te zijn, of bestond wellicht noch niet toen

Dirc van Delf dit hoofdstuk bewerkte.

Het behoeft niet meer aangetoond te worden dat de Tafel

vanden kersten ghelove uit catecheties oogpunt van het grootst*

belang is. Dr. Troelstra, die voor zijn dissertatie over De toe

stand der catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatoriscfu

eeuw ook veel latere, gedrukte bronnen geraadpleegd heeft, zegt

van dit werk : > Het is het eenige werk, dat de leerstof in

haar wijdsten omvang behandelt; de geloofs- en zedeleer, de

cultische en de historische stof, alles wordt behandeld" ').

Overigens kan ik naar Tinbergen verwijzen, die het verge

lijkenderwijze bespreekt en er veel merkwaardige biezouderheden

en proeven uit meedeelt. Als aanvulling wil ik noch iets zeg

gen over de waarde voor de kultuurgeschiedenis. Van Vloteu

heeft al ingezien, dat het hoofdstuk over de »huusman" een

merkwaardig histories dokument is 2). Al leveren de geschied

bronnen en de archieven allerlei feiten omtrent de standeuver-

houding in de Middeleeuwen de reconstructie blijft moeielik.

Een veel scherper indruk maakt het, wanneer we een man als

onze hofprediker horen over de verplichtingen van boeren en

ambachtslieden. Waarschijnlik is hij zelf niet van aristokra-1) Kort daarvoor vermeldt hij r'ulgcutius Dat boeck vander cierkeit der tctreil

(fol 148c), op fol. 166e Dal ridderboek van meester vigeciu».

2) a. w. blz. 208.

3) Onafhankelik van Van Vloten liet ook prof. Wasserschleben juist dit caput, ik

een van de merkwaardigste, afdrukken. Een paar fouten bij Van Vloten zijn : reraad»n

voor verdadimgen (blz 114, r 24) en kien laet duneken voor hi laet duneken (blz

115, r. 5), de belangrijkste varianten van het Leidse handschrift: juiekeende tyrvoor

juek ende vye (blz. 114, r. 7) en u-ijtikelre voor wijnkeur* (bit 115, r. 8). Het

I 'Hrmst. hs. heeft op de laatste plaats iryndrenker.
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tiese afkomst, maar zijn beschouwing is die van de hofkringen

waarin hij verkeert: de deugden die hij de boeren aanprijst,

zijn juist die, waarbij de heer het meeste belang heeft. Vóór

alles moet hij zuiuig zijn, geen kostbare bruiloften houden, zijn

knechts grove kost geven en geen kostbare kleren dragen, niet

omdat dit verkwisting is, maar omdat »costelike clederen den

heren toe horen". Dronkenschap moet hij schuwen, niet omdat

hij daardoor zich zelf vernedert of zijn ziel schaadt, maar

omdat hij zich daardoor zou gaan verbeelden een edelman te

zijn. Verder wordt hij gewaarschuwd voor de woekeraars en

aangemaand om zowel »rike ridende Inden" als swandelaers"

gastvrij te ontvangen, en aan de wereld lik e en geestelike

overheid trouw zijn belastingen te betalen.

Als tegenhanger laat ik hier een paar fragmenten volgen

uit het 46ate Caput van het Somerstuc, het gemoraliseerde

schaakspel, waarin ook over de »araWchtsluden" en de »acker-

luden" gesproken wordt:

Die vinne die voor den ridder stont was een smit mit sinen hamer ende *"'• 167a.

tanghe; oec bo hadde hi een bijl ende avegaer als een houten smit, want

die ridderscap heeft noot ambocht ende hantwerc vanden ijser om der wapen

wil hem te vesten ende mede te vechten, üec mede behoeftmen tymmerluden

die wercken te maken ende metselaren die sloten te maken ende te legghen

ende oec int ghemeen alle ambochten moeten der ridderscap te dienst staan.

Ambochts luden en sijn niet te versmaden; si sijn der werlt groot noot,

ende tridderscap en raaclier niet ontberen, mer men nioetse regieren, datse

ghien twist onder malcander en maken. Oec salinen gesicht tot hem draghen

datse ghien opset en maken tegheu hoir heerscap, want die ghemeen man

dicwijl sijn heerscap vergant, mer soude hi die last ende sorghc vanden ghemenen

gueden draghen, hi sonde sijn oude leven kiesen ende dat heerscap beclaghen.

Dese wercludea of burghers sullen alle tijt gbehorich wesen ende onder-

daen hoer overste gheboden, ende die niet cleen achten noch versmaden,

wanlsi en connon niet alle die saken weten, wair om dalsi sijn gheboden. Si

en selien in utinghe, als in reysen mit horen heren niet pijnliken wesen noch

murmureren, twisten of daghen, want dair hoort veel toe die alle dinc sal

voirsorghen, ende die ontemmige ghemeente stileren. Dair om so sal die

mairscalc vanden heer setten Millenarios, Centenarios, quinquagenarios,

ridderen die onder hem hebben sulc dusent man, sulc hondert man,

sulc vijftich man etc, want die dinghen en willen niet onghescict

wesen.
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fol. 167rf. Die vynne die voer den rock stont, was een man, hadde in sijnre hant

een couter van een ploech dairmen tlant pleecht mede om te keren. Ende

in syn ander hant hadde hi een swiep daermen dat vye of dat juck pleecht

mede te drivcn. Ende an sijn gordel had hi een hake of een aexse daermen

die boemen pleecht te snoeyeu.

fol 168a Bi desen woude die meester gheven te kennen die acker luden haer werc

ende haer leven, als datsi dat lant bouwen ende eren; daer om voerde hi

die couter vander ploech. Ende datsi die beesten dat vye ende juck voeden;

daer om voerde hi die swiep. Ende dat si die hove ende die bomen oefenen,

ende datsi die vruchten vergaderen; daer om voerde hi een aexse in sijnre hant.

Drie punten horen totten ackerluden of den lantman. l'.erstwerf dat hi

sal hebben ghelove ende kennisse op üode, die die vrueht verleent vander

aerden, ende die tytlike guede gheeft wt sijnre ghenaden. Des so sal die

lantman daer voor alle tijt Gode dancken, sijn tiende gaerne gheven ende

dat beste üode offeren, als Abel dede, Adams soon, ende daer om soe was

hi Gode seer behaechlic, ende ontfenc sinen dienst ende sijn offer. Dat

ander is dat hi sal gaerne na ewe ende na reden of zeden wille leven. Mer

om dat die lantman niet ghemeenlic biden volc en can comen, so is hi on-

ghetrint van wanzeden, ghemeenlick van ghelaet. Hier om so sal hi hem

gaerne laten wisen ende raden van sijn heerscap dair hi onder is geseten,

ende niet eenwillich noch verkeert wesen in sinen guetduncken, mer alle

fol, 168*. tijt sijn overste eren ende die te ontsien, hoer ghenade te verwerven,

want wert hi niet van sinen lantheren gheheecht ende versorcht, so wert

hi als een veriaecht wilt dat die mensch scuwet. Derdewarf so en sal hi

tot seker tiden vanden iaer sijn arbeit niet versumen, noch om hetten noch

om coudt, of om onweder zijn werk afterlaten, ende dencken altijt dat die

arbeit heilich is ende van gode gheseghent, ende dat hi totten arbeide ghe-

boren is ende voorsien, ende op troest dat na gueden arbeide een beter

vrucht ghewonnen wert. Ghelijc als Ysopus scrijft van Noe, dat hi wilde

rancken vant die hi plantcde tot enen wijngaert mit vier dieren bloede,

als met bloede cen[s] lams, eens leeuwen, eens verkens ende eens apen, op

dat die bitterheit van desen rancken verwandelt werden. Ende doe hic die

vruchte smaecte ende die natuer des wyns niet en wiste, wert hi droncken

ende lach naect in sijnre tenten, daer hem syn soon (.'ham bespottede;

aldus so sal die lantman hem verhoeghen dat hi van sinen zwaren arbeide

overmits der vruchten getroost ende verblijt sal werden, mer hem buert te

dencken dat hi hem van dronckenscap bewaer, want die wijn wandelt den

drancker na wise der vier voirghenoemder dieren: sulc werden vanden wijn

fol 168<; sachtmoedich, cuusch, simpel als een lam; sulck worden toernich, hoechmoedich

ende gram als die leeuwe; sulc worden traech, slumerende as een zwyn;

sulc werden ghemeenlic, spullic ghelijc als een ape. Wat aensicht dat die

droncken bloet van desen dieren an neemt, so ontgaet hi syn men sehelike

wise ende redelike tucht, ende mach mit rechte eene beste ghenoemt werden.
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Treffend is het kontrast, wanneer we de beschouwing

van leven en maatschappij bij een man als Dirc van Delf,

plaatsen naast het ascetiese ideaal van zijn tijdgenooten uit de

kringen van Geert Groote.

Ook voor de kennis van het volksgeloof en de volksgebruiken

vindt men in dit werk merkwaardige mededelingen. In het

14<ie hoofdstuk vertelt hij b. v. hoe het klokgelui dient om de

boze geesten, die in de lucht ronddolen, te verdrijven, en kort

daarop hoe men in de processies soms een grote opgevulde

draak meevoerde, die de duivel voor moest stellen. Ik laat

deze plaats hier volgen :

Eeratewarf soe draechtmen die crucen ende ludet die clocken op fel. 58e.

dat die bose gheesten vervaert worden ende vlien, want gelijc dat enen

coninc in sinen [heervaert] heeft banniren ende bazunen, also heeft onse

coninc cristus inder heervaert des levens, dat al vol oorlochs is, bannier

der crucen ende bazunen der clocken. Ende als enich tyran versaecht soude

werden, als si des keysers bannier in syn lande saghen ende sijn basunen

hoorden, alsoe scuwen die bose gheesten ende wiken wter lucht, daer si storm

ende onweer in pleghen te stichten, als si dat cruus sien ende die clocken

horen. Iu welken litteiken soe pleechmen in som landen vanen ende crucen

wter kerken te nemen ende teghen tweder te setten, want als Crisostomus

seit, soe scuwen si noch den staf, daer si of ontfenghen den groten slach.

Derde warf soe pleechtmen in deser processiën voor den cruus te fol. 58rf.

leiden enen groten gheswollen drake, vol caefs ende hoeys, mit enen

groten langen staert, ende dese ghewoente is veel in die walsche kercken.

Des eersten daechs sleept hi den staert na hem, des anderen dacchs sleept

niet, ende is hi sonder staert, des derden daghes laetmense voor der fol. 59a.

kercken doer gheslaghen ende ghesteken legghen. Ende bi desen üguer

g'ueven si den volc te verstaen, dat onder die tijt der naturen bi Abrahams

tidens, die bose gheest als een drake mit enen staart veel menschen ter

hellen sleepten. Mer doe die was den kinderen van Ysrahel den erve ende

die wet ghegeven onder Moyses tiden; doe wert hem dien staert ofghesne-

den, want inder ewen gods bleven si behouden, al mostense doch alle ter

hellen varen ende onder des draken velde wonen. Mer onder die tijt der

ghenaden dat Cristus is ghecomen, so is die bose gheest verslaghen ende al

sijn macht verloren. Ghelijc als Jhesus self seide: //Te hant soe sal die

vorste deser werelt wtgheworpen werden ende wi sullen alle mit Cristo

ghekerstent ende behouden onder die bannier wesen." Dat moet ons ver

lenen die verlosser der werelt Jhesus Cristus. Amen.
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Voor de geschiedenis van het Middeleeuwse drama is het

van belang de aandacht te vestigen op deze plaats in rijm

proza, uit het eerste hoofdstuk :

fol. Ie. Wantmen vint in astronomiën, dat op dese tijt sonderlinghe hemel

ende aerde hoor vervroechden. Die sonne clymt, die planeten glymmen.

In water, in aerde ende inder lucht wil alle creaturen sijn ghelijc

voort winnen. Ënde dat schijnt die ganse natuer te beghinnen. Ende

om aldusdanighe saken pleghen die clercken in veel stichten op desen son-

neudach winters ende somers te spelen. Ende die winter is ghemaect

ruusch ende ruwe vreselic, ende die somer groen ende njeuwe, blidelic mit

spreken, ende mit striden huechlic. Mer die winter mit sinen vriesen, moet

wiken ende verliesen, want die somer begint dan te bliken, die alle ghees-

ten dan verkiesen.

Ten behoeve van zulke clercken of door iemand uit hun

midden kan dus ook het Middelnederlandse >Abel spel vanden

winter ende vanden somer" gemaakt zijn ').

Uit taalkundig oogpunt is het werk van Dirc van Delf ook

belangrijker dan men tot nu toe gemeend heeft. In vergelij

king van een massa geschriften van Vlamingen en Brabanders

zijn er betrekkelik weinig Mollaudse auteurs. De taal van

Melis Stoke is in dit opzicht noch niet voldoende onderzocht.

Uit later tijd komen in aanmerking Willem van Hillegaers-

berch, Dirc Potter, en zijn zoon, de vertaler van Froissart.

Waarschijn lik hadden de Hollanders toen reeds veel Zuid-

Nederlandse elementen in hun schrijven, maar in elk geval zal

hun taal ons het dichtst brengen bij het Hollandse dialect

van de Middeleeuwen. Een opzettelike studie daarvan zou met

het oog op onze spraakkunst zeer gewenst zijn : in archief

stukken en in het overige stichtelike proza is daarvoor onge

twijfeld vrij wat materiaal bewaard.

De taal van Dirc van Delf verdient vooral bestudeerd te

worden in vergelijking met die van zijn tijdgenoot Dirc Potter.

1) MolUcr De SliddtUedtrUxdtckc drtmmlucie poiae, bli. 316; vergelyk bli.

Lil van de inleiding, «aar uit Grimm aangehaald wordt, hoe men in Germanié van

ouds gewoon waa de tomer voor te stellen -fronde et Inerts» ornatus", en de winter

• testibttj pellieeia indut»»".

 

1
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die in dezelfde kringen verkeerde. Een punt van overeenkomst

is o. a. de invloed van het Duits. Gewoonlik wordt dit over

dreven voorgesteld. Dit komt waarschijnlik daarvandaan, dat

men een neiging heeft om allerlei taalvormen aan Duitse in

vloed toe te schrijven, die eenvoudig uit het Hollandse dialect

te verklaren zijn, b. v. meinen en meister; bedroien en ropen '),

cra/t en graft. In hoofdzaak bepaalt zich, zoals trouwens te

begrijpen is, die invloed tot het woordgebruik. En hoe gering

het aantal Duitse woorden is, ziet men bij het doorbladeren

van de woordenlijst achter Der Minnen Loep. Het is mogelik

dat woorden als tsairt (zart), trute, wonne, wonnentlic eerst in

de naaste omgeving van de hertog en later in ruimer kringen,

die onder invloed van het hof stonden, in gebruik geweest zijn,

als mode-woorden, maar van > taalverbastering" is geen sprake.

Bij Dirc van Delf zullen verscheiden Duitse woorden wel

verklaard moeten worden als herinneringen aan zijn verblijf

in Duitsland. Behalve dezelfde woorden tsaert (fol. lllb) en

wonne (fol. 190") tekende ik o. a. op: zeyden spul = snaren

spel2) (fol. 110b), dat scone oghen weyde vanden vrouwen (fol.

146°) liegen, reysden = prikkelden (fol. 185°) en brunnen =

branden (fol. 190°), wranghen (zie Lubben) = worstelen (fol. 142c).

Hollandse eigenaardigheden vertonen behalve de woorden

met ft ook die met sk als viskerije (fol. 83c) en rask (fol.

187''), maar misschien zijn deze op rekening te stellen van de

Noord-Hollandse afschrijver, »Allardus filius Reyeri oriundus

de Akersloet". Naar speciaal Hollandse woorden heb ik niet

opzettelik gezocht; het laatste deel van het woord avegaer =

boor (fol. 167*) is volgens Franck Noord-Nederlands: de vorm

zonder n is trouwens in het Mnl. zeldzaam (Mnl. Wdb. i. v.

1) Vgl. Verdam, UU de Getch. d Ndl. Taal 205, noot 4 en 206, noot en de 13de

stelling achter mijn proefschrift. In Noord-Hollandse handschriften vond ik herhaal-

delik vormen als boort = boek, die er in. i. op wijze dat de Hollanders van de 15*°

eeuw, oo k waar ze oe schrijven, uf o hebben gezegd, öf een tweeklank die sterk naar

de o overhelde. In hoeverre dan misschien de spelling ue aan onze klnnk oe beant

woordde, moet noch onderzocht worden.

2) Vgl. Eng. hu. 1, 118 (eveneens uit Dirc van Delf)

2I*
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navegeer). Terwjjl het Mnl. alleen de vorm heffe kent, vinden

we by Dirc van Delf: hef ende mis, een kortere vorm die ook

bij Hooft voorkomt. Radeles voor raadsel (fol. 169) doet den

ken aan zageles voor zaagsel bij Hooft en Bredero. Het woord

drotich komt volgens het Mnl. Wdb. alleen op twee plaatsen

van Potter's Minnenloep voor, nl. I, 1227 en II, 2225 (vgl.

Teuth. adrotich, veradroten, verdrot en verdrotich) ; bij Dirc van

Delf vinden we dit woord terug op fol. 151c, waar »Sis ran-

corosus" vertaald wordt door: wes droeticb. Het op dezelfde

blz. voorkomende hoenspraeck wordt door Eiliaen voorzien van

de toevoeging Sax. Fris. Sicatnb.

Een dergelik onderzoek kan de verwaarloosde Mnl. dialekten-

studie ten goede komen. Uit de plaatsen die het Mnl. Wdb.

geeft bij het woord boerdelijc zou men b. v. opmaken dat dit

woord in Zuid Nederland met d gezegd werd, en in Noord

Nederland boertelijc luidde. Daarmee komt overeen dat ook

Dirc van Delf boortelick heeft (fol. 150c). Verder lette men op

de uitdrukkingswijzen als: »Dese vijf graden en schelen niet

veel van malcander", die juist zo in ons spreken voorkomen.

Voor de Mnl. woordvoorraad zijn uit het hs. van het So-

merstuc enige aanwinsten te vermelden. Behalve het woord

gadopen, waarvan ik in Tijdschr. XX, 168 een paar plaatsen

meedeelde, noem ik noch de volgende woorden, die in het

Mnl. niet of alleen in andere betekenissen te vinden ziju.

fol. 189c: So salmen kennen ende loven sijn (Gods) aliceldicheit.

fol. 162b: Articulen = de stukken van het schaakspel.

fol. 90b: lehoersam = behoerlijc.

fol. 184d: Si werden beteliket ende beschimpet.

fol. 165a: Ende hi hadde een roede in sijnre bant ende beret op sijn hoofde.

fol. 141c: bevensicheit = beveinstheit.fol. 90d: eerbaricheit.

fol. 36d: Die derde tranen die syn suet ende springhen mit ghedrift.fol. 161b: Ende zengheritszA hi doen mit een speer teghen enen gueden ridder.fol. 187a: Die enghelcn sijn edel, guetgunnich ende guedertieren.fol. 8(Jd: Vraet noch guUenaer.

fol. 5a: Die houtcer des ploechs was die ontfermherticheit gods {houwer

waarschijnlijk = mes).
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fol. 94a: Want ghelijc dat een huuscoemanscap (koop van een huis; vgl. Mnl.

Wdb. op huuseoop) in een ure ghesciet ende die eyghenscap ewelio duert,

alsoe ist wanneer een mensche die ewiglie guedcn verset.

fol. 47c: diese mit grueten mit cussen ende mit deppen (waarsch. klappen,babbelen) ommevenck.

fol. 66d: gelijc dat een duve suchten ende corren ghift wt voor haren

sanck. (Dit woord komt ook voor in een incunabel van G. Leeu: Die

gheestelike kintsheyt ihesu, nl.: walse een duve corret ende steent"),

fol. 140b: loensam (zie beneden blz. 32).

Boven is al opgemerkt dat verscheiden van deze woorden

waarschijnlik uit individueele taaivorming voortkomen. Verder

wil ik noch een enkele uitdrukking vermelden :

fol. 126b: Is god also wraecachtich als men scrijft, wie mach ymmermeer

sijn sonden beteren. Ie wilt laten heen op die riem driven.

Van de uitdrukking > Dat is den Moriaen gewasschen" kent

Stoett geen oudere plaats dan uit de 17de eeuw '); dat het ge

zegde al omstreeks 1400 in Holland bekend geweest is, blijkt

uit deze plaats bij Dirc van Delf: tof mit ghewoenten daer in

bliven, als die moerman in sinen swarten veile, hoe veel dat

men oec wascht" (fol. 125°). Aan een spreekwoordelik gezegde

herinnert misschien ook het volgende: »M-er nu sijn die rechte

vanden lande ghelike spinnewebben daer die cleyne muesyen

ende vlieghen in ghevanghen worden, ende grote wormen cru

pen daer doer" (fol. 165d).

Ten slotte wil ik hier enkele van de beste bladzijden uit het

Somerstuc laten afdrukken, vooral om de verdienste van Dirc

van Delf als auteur te doen uitkomen.

In de eerste plaats het merkwaardige negende hoofdstuk,

over de Hellevaart van Christus, een tegenhanger in proza van

de beide berijmde bewerkingen in onze Middeleeuwse letter

kunde, nl. in het gedicht Vanden levene ons heren en in Boen-

dale's Lekenspieghel. Met behulp van deze teksten en hun beider

bron, het evangelie van Nicodemus, stelde J. A. Alberdingk

Tbijm zijn boekje samen : De Nederdaling ter Helle volgends

Oud- Christelijke Overleveringen (Van Langerh. 1861), dat overi-1) NederUauUche Spreekwoorden N°. 1349 (blz. 408). [Verg. Jerem. 13, 23. Bed.]
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gens over dit onderwerp niets nieuws bevat. In het eerste ge

dicht, dat omstreeks 1270 geschreven werd 1) is de voorstelling

het naiefst. De geest van Jezus verrijst uit het graf en komt

voor de hel.

vs. 4J68 Een cruce in sine lmut hi nam,

Ui stiet die porto dat si boech

Ende dat si in stucken vloech;

Die claerheit sloech tote inden gront.

De oude vadereu komen hem vol blijdschap begroeten en

maken zich dan gereed om mee te gaan.

Elc nam anderen bider bant

Ende volgden Jhesuse al te hant

Singhende boghelike aldus:

Sanctus sanctus sanctus dominus.

Deze heilige stoet wordt achtervolgd door de woedende dui

velen, gewapend met al wat voor de hand was, maar hun be

dreigingen zijn vruchteloos 2).

Dan volgt een lang gesprek tussen de beide aanvoerders,

Jezus en »die meester duvel", dat ons aan de samenspraken

van strijdende ridders in de gelijktijdige ridderromans doet

denken. Eindelik, op het bevel »Gaet weder in die vule hille"

stuiven de duivels weg.

Jhesus nam sine vriende te hant,

Elc nam danderen metter hant,

Hi leiddese met hem in den trone

Singhende alle vele scone.

De dichter van de Lekenspiegel laat minder speelruimte aanzijn fantasie: hij sluit zich dichter aan bij het evangelie van

1) Vgl. VcrJam'i studie in de Versl en Meded. Kon. Akad. Afd. Lett. 4de R.,

dl. IV, 35S

2) In het moeielik verstaanbare ven 4290 .Si loeyden caeyinden vele sere alle"

«il Verdam lezen: .ende caermden"; dit past m. i in dit verband minder, omdat de

tgd voor kermen voorbij is, en de duivelen woedend op hun prooi losvliegen. Met

een kleine wijziging zou men kunnen lezen: cayende van een ww. cayen = met

keien gooien (vgl. Mnl. Wdb. i v. keibeecken), maar dit strijdt enigszins met de

mededeling dat de duivels met .stake, brander, crauele ende tangen" gewapend zgn.

Ik geef deze gisting dao ook voor beter

 

r
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Nicodernus '). Zijn verhaal is meer dramaties dan in het oudere

gedicht '). Hetzelfde is het geval in het verhaal van Dirc van

Delf, maar daar vinden we weer biezonderheden die in de

Lekenspiegel ontbreken. Jezus' ziel wordt een engelenschaar

naar de hel gebracht, » recht als een heervaert". Uitvoerig

horen we hoe er bij de nadering van Jezus een oproerige geest

komt onder de gevangenen, en hoe de duivelen met hun overste

gaan overleggen wat hun te doen staat. Na een driemaal her

haalde sommatie wordt de helle poort » ruitten stam des cruus"

opengestoten, een doorzichtige symboliek. De verlosten trekken

hem zingende tegemoet en stellen zich onder de hoede van

Michaël; David gaat met zijn harp voorop. Ondertussen bindt

God de draak »in die uterste nederheit der duusternissen".

Merkwaardig is ook de inleiding tot dit verhaal van de

hellevaart, ontleend aan >die meesters inder heilighen scriften".

Het twede fragment is ontleend aan het 19de en 208te hoofd

stuk, en handelt over de rechten en verplichtingen van bis

schoppen, priesters, klerken, doctoren en studenten. Dit ge

deelte is niet oorspronkelik ; de inhoud vindt men grotendeels

terug in het kanonnieke recht, maar Dirc van Delf zegt toch

alles op zijn manier. Het belangrijkst is het stuk dat over

»die raeisters inder godheit" handelt, waartoe ook de schrjjver

behoort. Daar is de paedagoog aan het woord, de man die

hart heeft voor zijn onderwijs.

Het derde stuk bevat een beschouwing van het menselik

leven, verdeeld in vier » waken", elk van drie uren. Ook dit

zal waarschijnlik aan oudere schrijvers ontleend zijn, maar dat

Dirc van Delf het met instemming overneemt is tekenend voor

zijn levensbeschouwing: er blijkt uit hoe ver hij stond van het

Middeleeuws asceties ideaal van een man als Hendrik Mande,

1) Oeze episode ia uitstekend weergegeven in het belangrijke opstel van Koop

man»: Boetutak't Lekentpiegel (Tweern. Tijdschr. 1899 1, 403—404).

2) Dat zich deze stof bij uitstek leende voor dramatiese bewerking, bljjkt uit de

Engelse litteratuur. Het oudste Engelse drama dat oub bewaard is, behandelt juist

.The harrowing of Heil" (B. ten Brink Qeschiehtt der Engluchm Litteratur 1877,

II, 261).



22 C. G. N. de Vooye

die uit afkeer van het wereldse leren de hofkringen en de

maatschappij ontvluchtte.

In deze teksten heb ik de moderne interpunctie ingevoerd,

omdat het ons bewaarde afschrift zeer slordig interpungeert :

blikbaar heeft de afschrijver herhaaldelik de schrijver niet

begrepen. De taal van Dirc van Delf is lang niet gemakkelik;

de lezer zij er dus op verdacht dat ik mij in de zinsverdeling

licht heb kunnen vergissen.

fel. 87e Dat neghende capittel is van dat onse lieve heer dam ter /tellen

neder om die te breken ende der ouder vaderen te verlossen ende

den duvel daer in te vanghen, te binden ende te besluten.

Doe onse heer Jhesus Cristus sijn ghebenedide siel inden cruce sinen

vader opghegeven hadde, doe quam die vaderlike hant die si was bevolen

ende verscheen an haer, datsi mit groter waerdicheit mit wonder teiken

neder elam in verren vreemden landen der verdoemenisse, in dat diepste

vander aerden totter helsclier poorten, daer die menschen al van Adams

tiden vergadert waren, daer hi alleen den weldadighen of verloste ende mit

bem voerde, die helle brac, den duvel bant ende sloet. Dit is oec een won

der groot dat wi inden kersten ghelove hebben.

Die meesters inder heiligher scriften setten op dit capittel menighe scone

leer ende questie. Die eerste is waer om dat die siel ons heren Ihesu Cristi

na sijnre passiën vluchts soude neder ter hellen dimmen ende dat volc

daer wt verlossen. Die eerste sake is: Onse lieve heer Jhesus Cristus was

neder vanden hemel geclommen om die ghevallen menschen te verlos-sen.

Nu wast ymmcr billix dat hi soe laughe om horen willen neder soude

lol. 87rf. dimmen als die verdoemde menschen waren laghe ghevallen. Die eer

ste mcnsch Adam stont in die waechscael sines vriën willen ghelike recht

dat hi mochte opclimmen inden hemel totten ewighen leven, of neder

clymmen totter ewigher verdoemenisse, welc hi woude. Mer alsoe vroe als

hi die sonde ghedaen hadde, soe sloech die een scael soe laech neder over

mits die last der misdaet ende overtredens üods ghebot, ende sijn toorn

bouch dio scael neder mit allen menschen, datsi niet dieper en mochten

vallen. Ende die ander scael üods wert soe hoech inden hemel verheven,

dat ghien levende gheest mit beteren daer en mochte comen dan God alleen.

Daer om soe leide God die vader daer in sinen soon mit ghenaden ende

ontfermherticheit ; die woechen neder in die aerde. Mer soude die ander

scael soe hoeeh werden opgheheven, soe moste noch lagher die scael mitten

Gods soeu neder bugheu daer die ander mitten mensche eerst was; nu ist

^

v
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al wel woder gheweghen. Die raensche is overmits der sielen Cristi neder-

clymmen inden hemelschen throen weder verheven.

Die ander sake wair om die siel Cristi soe laech totter hellen neder clam

is, want die die duvel hadde gheroeft inden huse Gods ende in sinen lande,

als hi den mensche vinc mit sonden inden paradijs ende leiden inden

stock der hellen gevanghen daer hi hem haelde over mit pinen ende tol. 880.

sloech mit overdaet sijn haat anden guede, daer hi ghien recht toe en had.

Hier om soe is Cristus neder geclommen inden lande der verdoemenisse,

ende heeft ghescoert ende ghestormt die poorten der hellen, ende sijn hant

gheslaghen an syn eighen guet daer hi recht toe had, want sijn handen

hadden self ghemaect ende ghescapen, ende heeft die ghevangen verlost.

Ende aldus heeft die duvel verloren mit recht al sijn macht op dat men-

schelike gheslacht.

Die derde sake was, want der werelt licht was verminret ende die sonne

veel verduustert overmits die sonden der menschen, welc licht mit allen

verghinc drie uren lanc, doe God inden cruce starf, ende sijn licht was der

werlt openbaer. Doe wast billix doe hi doot was, ende sijn godheit be-

toechde, dat hi neder clam ter hellen, ende die ewige duusternisse ver-

lichtede, ende den mensche verclaerde die inden sonden was, want hi daer

om een waer licht inder werlt was ghecomen, alle menschen te verlichten

mit kennisse der waerheit mit scouwen der salicheit. Sinte Augustijn seit

dat Cristus bewiser sijns wercs is, want in synre passiën verdiende hi twie

saken, als dat hi mit sinen bloede ons voldede, ende mit sijnre sielen den

hemel opsloet, ende die doere des levens mit sinen dode opdede. Ende dat

heeft hi altemael bewijst inden neder dimmen der hellen, want om fel. 384.

siins verlossens ende verdienste wil braken die banden der verdoeme

nisse ende werden quijt die ghevanghen. Ende om dat hi den slotel hadde

vander poorten des levens, hier om soe ) vloech voor hem heen die duusternisse,

ende waer hi quam verscheen dat hemelsche licht. Dit was dat Zacharias

prophetierde : „hi is van boven neder ghecomen te verlichten die ghene die

sitliTi in duusternissen, hore voeten te stueren inden wech des vreden".

Die ander leer des capittels is mit ondersceit van yegheninghe 2) der hellen

daer die siel Jhesu neder gheclommen is. Die heilighe serift seit op veel steden

dat die helle midden inden punte der aerden is recht ') als een besloten put.

Ende dair sijn drie dinghen in, als verdoemenisse, dat is een ewich derven

Gods aensicbts; dat ander is duusternisse, ende want daer en is noch licht

nocb ghenade; dat derde is p'un ende wee, die beide anden lichaem ende

ander sielen vallen mit godes wonder wereken van rechtvaerdicheit. Tot

deser hellen en quam Cristus niet, want daer niemant en was dan quade

1) Dit woord is in margine ingevoegd, zeer verflauwd, maar in vijftiende-eeuws schrift.

2) Waarschjjnlik een Germanisme: vgl. Mnd. jegeninge = gegend. In betekenis

komt het overeen met de Nederlandse woorden jegenode en jegenheit (Zie Mul Wdb.).
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menschen, die in horen sonden waren ghestorven. Daer boven is der on-

noselre kinder camer, die int oude testament sonder die besnidenisse, ende

in dat nuwe testament sonder die ') dope van aertrijc versceiden. Dese kinder

hebben die eerste twiedeol der hellen: si derven dat aenschijn Gods ende

fol. 38c. derven sijnre ghenaden — mer si sijn sonder sinlike bevoelike pijn. Dair

sijn wtwendighe ende inwendighe duusternissen. Dair boven is die stede

des vegheviers: daer is bevoelike pijn ende ofsceidinghe van Gode tot enen

sekeren tijt toe, die God alleen scict ende hem set. Dair is oec wtwendighe

duusternisse, ten si datse die enghelen tot somtijt verlichten, mer daer en

is ghien inwendighe duusternisse, wantsi staen in der ghenaden Gods, daer

si oec in van heen versceiden die sonder dootlike sonden sterven. Dair

boven is die camer der heiligher ouder vaderen die in duechden leveden,

ende hem daer menich iaer verbeiden. Dit hietede int oude testament

Abrahams scoct, ende daer was in die pijn der verdoemenisse, want en

hadde hi ons mit sinen dode niet verlost, soe mosten wi daer ewelic ghe-

bleven hebben. Daer was oec mede wtwendighe duusternisse, mer si had

den van binnen ghenade, troost ende hoepe datse God soude verlossen.

Tot deser hellen quam Cristus ende nam daer wt die hi vant, als Adam, Abra

ham ende alle die guede mannen, Evam, Saram ende alle die guede vrouwen

na. Aldus isset te verstaen dat die propheet seit: „Ie sel dijn doot wesen

O helsche doot ende dijn grote beet ende broock."

Want alsoe vroe als die siel wt den monde Cristi trat, quamen die enghelen

mit cierheden recht als een heervaert, ende leiden mit die wapenen sijnre

passiën totter hellen waert over berghe, hoevel ende dal, swevende die

fol. 38rf. heer mit conincliker eer. Ende daer voor weecken alle die crachten

der duusternissen, die in woleken, in mueren, in meere, in busschen waren

ghehouden, also dat een nnwe heerscap wert ghetoecht, die haer niet ter

aerden, mer der hellen lantscap onderwant. Dit ghedrift ende ghebaer wart

die vorste der duusternisse of verdomenisse ontwaer, want die ewighe

duuster nacht wart daer van sijnre toecomest verclaert ende verlicht. Die

sonne nam an een blcnckende gulden veruwe. Doe verscheen die woning

claer, daer in verwrect warden alle die inden doden sliepen, menich dusent

iaer lanc mit swaren verlanghcn dese vauding verbeiden. Doe ontspranc

die oude Adam: ende [sprac] alle sijn mcnschelike gheslacht an ende seide:

//Nu ist tijt op te staen, dat wi den nuwen Adam ontfaen : hi heeft men-schelike cleder an ghedaen. Inder aerden heeft hi ghewoent. Ie hope hi

heeft ons versoent vanden [sonden] J) die ie beghinck, doe ie soe domlic mjjns

Gods ghebodt overtrat. Dair wi om woenen in dit wat."

wHi brengt," seide Öeth, //die oly der ontfermenissc, des mi die enghel

raaecte wijs, doe ie om mijns vaders noot was in also groter droeffenisse."

1) Dit woord ia ia inimtiuc ingevoegd, zeer verflauwd, maar in vyftiende-eeuwa schrift.

2) In margine staat wel een verbetering, maar onleesbaar.
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Ysaias die propheet quam daer voor ende seide: «lek segghe iu voerwaer,

dit i> dat licht al openbaer, daer ie of screef: «dat volc dat daer wandert

in duusternisse heeft ghesiea een groot licht, dat hem is opghegaen voor

horen aensicht." David die coninc hief op een liet ende sanc: //Dit is

die dach die God heeft ghemaect; laet ons vervroechden ende in hem fol. 39a.

verbliden." Doe quam voort die oude Symeon ende seide: //Dit is die

gheen die ie in cleyn kindekijn in mijn armen nam, doemen hem inden

tempel presentierde. Ende ie seide: heer, nu laet dinen knecht in vreden,

want mijn oghen hebben anghesien dijn heil, dattu voor allen menschen

aensicht hebste bereit." Doe quam die heremijt baptista sinte Jan ende

seide: //Desen hebbe ie ghedoopt Op hem sach ie den heilighen gheest

sitten als een duve; van hem hoorde ie des vaders stemme sprekende wten

woleken: «hier is mijn lieve soen. Desen heb ik ghewijst mitten vingher.

Dit is dat lam Gods, dat op hem draecht al der werlt sonden." Doe qua

nten alte samen die propheten ende gaven van hem een ghetuuch dat hi

die ghene waer die die sonden opter aerden vergave.

Doe sy dese vrtjmde maer verstonden [begonnen die duvelen] onder malcan-

der te vraghen: «Wat is nu die vroechde die onse ghevanghen driven, meer dan

op een ander dach? Wie is dese scone blenckende, dese stareke moghende,

dese overmoedicb, die niet en coemt onderdanich te wesen, mer ons te

ghebieden, niet van ons ghebonden te worden, mer onse gevanghen uten

banden te verlossen? Hi wil wesen onse roever, mer niet onse inwoenre.

Nye en heeft onse schuer alsulken gast ontfanghen, des hem soe seer ver

bliden onse ghevanghen. Si beghinnen ons te dreighen ende niet te

bidden; si beghinnen ons te versmaden, als of sie van salicheden fol. 89i.

troost vernamen." Des syn si allen totten helschen vorste ghegangen, ende

spreken hem aldus aen: Waer om heer hebdi dit ghedaen, dat ghi tot ons

hebt ghesent een die hiet der werlt heylant? Hi is onder al onse ghevan

ghen voor een salichmaker bekent. Si driven soe grote vroechde dat onse

schuer niet vol en is van screyen, mer van bliscappen ende vroechden."

Doe antwoorde Sathan, hertoch ende vorst der helscher duusternisse ende

heer des ewighen doots: «Bereit iu algader mit macht te ontfanghen desen

gast, die iu is over ghecomen. Hi is ghestorven an enen cruce, ghedoot

voor enen mordenaer, ende hi was vervaert voor den doot als een ander

mensehe." Doe antwoorde die helsche legionen: «Wanneer hebstu desen

bekent, dattu ons niet eer van desen en hebste ghewairscuwet ?" Doe sprac

weder Sathan: «Teghen desen man dede ie verwoeden coninc Herodes, doe

dese een kint was, daer hi om dode al dese kinder dien ghi hebt ontfan

ghen. Dese becoorde ie inder woestinen; dese dede ie den ioden vanghen;

desen dede ik galle ende edic in sinen dode scencken. Hi hiet Jhesus van

Nazareth, dien al dat ioedsohe volc is quaet ende haet ')." Doe spraken die

1) In het ht. u haet veranderd in hart.
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legionen ende vraechden hem weder: «Is dit die gheen die Lazarum ver-

wecte vander doot, die wi drie daghen in banden hebben ghehouden? Ende

fol. 39<r. doe hi riep mit een stemme dat hi van hier soude comen, doe en

batede niet al onse houden; hoe vast dat wicn hadden gheclemmet, hi en

scudde hem als een aern sijn vloeghelen ende vloech wt onsen nest, vri

ende al gelost; ghebroken werden die banden daer hi meed was heftet

Ende is dit die selve heer, soe besweren wi di bi dijnre macht, en breng

ons die niet haer! Sijn toecoemst wart ons alte swaer."

Doe dese raet onder die helle stont, brac wt Inde een stemme als een

donreslach, daer alle die vander helscher woninghe bevende of worden,

ende sprac aldus: //Attollite portas! O ghi princen, heft op u poorten, g-hi

helsche vorsten, dat daer ingae die coninc der gloriën !" Van deser stem

men sijn si verscrict, die doerewachters, ende syn vervaert ghevloghen

Sathan die dedet hem vraghen: //Wie is dese coninc der gloriën?" Dair wert

van buten gheantwoort, dat die heer der duechden is coninc der gloriën.

Dair na anderwarve sprac die stemme gods: //Kinder, heft op die helsche

poorten; laet ingaen die coninc der gloriën!" [Doe vraechden si ander

warve: //Wie is dese coninc der gloriën?"] Dair toe wart gheantwoort:

//Die heer stare ende machtich is coninc der gloriën." Dair nae derdewarte

alder luutste sprac die stemme: //Ghi vorsten, heft op u helsche poorten,

ende daer sel ingaen die coninc der gloriën!" Des riepen si al weder wt:

//wie is dese coninc der gloriën?" Doe wert gheantwoort van buten: //Die

fol. 39rf. moghende heer inden stride, hi is coninc der gloriën." Ende in dien

woorden stiet God mitten stam des cruus die helsche poorten dstsi vielen,

ende al die banden der vanghenisse ontspronghen. Ende doe quamen hem te

ghemoct mit sanghe, al gods vrienden, ende seiden aldus: //Advenisti desi-

derabilis! Wes welcome, alre begheerlicste heer, dien wi mit groten verlan-

ghen hebben verbeit inder du u sternissen! Onse suchten hebben di gheroe-

pen; nem ons nu in dijnre hoeden, ende leide ons inden lande der levender

ende inden ghesicht des vreden. Du biste alleen onse heil, salicheit ende

troost. Verlos dijn volc, ontsluut dese vanghenisse, beroef die gheweldi-

ghen, Jessche dese pijn, ghif vroechde die dijn!" Doe reicte God wt sijn

handen mit benedixiën, ende seide: //Vrede si mit u !" Ende mittien nam

hi op Adam, den eersten man, die voor sijn voeten knielde ende badt ghe-

nade. Dien seide liï aldus: //Ghif glorie dinen God, scepper ende verlosser,

ende danck dinen salichmaker met al dijn kinderen, want huden is iu ver

schenen die dach van genade, daer iu die vader in gloriën ontfanghen wil."

Des songhen si: //Gloria tibi domine! Glorie si di heer, nu ende ymmer-

meer !" Doe quam die enghel Michael ende namse al in sijn behoede ende

leidse mit licht uter hellen totten paradijs waert, mit love ende mit sanghe

Daer voor die psalmista David opter harpcr clanc aldus: //Alle die ontferm-

fol. 40a herticheden moeten den heer beliën, ende die wonderlike dinghen

die hi heeft ghedaen, want hi hevet die metalen poorten te wreven ende
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die yseren sloten te broken; hi heeft 'ons verlichtet van die ewighe ber-

ghen; des sijn ghestoort alle die dwase van herten." Onder dese tyt heeft

God den drake ghebonden in die uterste nederheit der duusternissen, daer

hi voor Antecrists tiden niet en sel wtghelaten warden. Doe die enghel

Michael sijn gheleid inden paradijs brochte des vreden ende vroechden,

quamen den heer Gods te ghemoete twee oude vaders, eerwaerdich van

aensichte ende scoen van formen, welke dit heer Gods vroliken ontfenghen.

Doe vraechde hem Adam ende Abraham: //Segt ons, ghi eerbaer mannen,

wie ghi sijt, ende hoe sijn iu namen, ende wat is iu ghestant, dat ghi niet

ghestorven en sijt ende tot ons int voirburch der hellen gheclommen, mer

sijt ghesament inden aertschen paradijs der weelden ? Hoe moechdi dit mit

Gode hebben verdient, want hier is soe menich gods mensche ende lieve

vrienden, die daer niet en mochten comen." Daer toe antwoirde die eerste

aldus: //Ie ben gheheten Enoch, ende want ie groet ghelove an Gode

droech, dat hi waer ghelijc loenaer alre menschen wereken, so heeft mi

God mit sijnre eyghenre hant vander aerden opghenomen ende hier ghe-

sent " Die ander seide: //Ie ben Helyas die propheet, ende want ie fol. 404.

die minnen gheer droech soe groot tot Gods eer, ende si vlamde als vuer

in mijnre herten, soe heeft God mit een vuerighen waghen mi hier laten

voeren." Doe vraechden al die Gods vrienden: //wat seldi hier doen, ende

waer toe mach dit wesen ghescietP" Doe seiden si weder: //Wi en hebben

noch niet ghesmaect den natuerliken doot, mer wi sijn hier gheset te ver

beiden Anticristum toecoemst, dat wi ieghen hem striden mitten woorden

Gods. Ende hi ael ons doden, ende binnen drien daghen sellen wi dan

verrisen ende inden woleken ten hemel dimmen. Aldus en moghen wi van

Gods bevelinghe niet anders met iu beghinnen." Daer nae quam een ander

man gaen, ende droech een teiken des cruus op sijn scouder. Ende die

gruetse alte suverlijc mit groter wairdichheit dat hi ontfene. Dien wert oec

ghevraecht ghelijc den anderen. Die sprac aldus: //Ie hiet Dismas ende was

een mordenaer. Ende mi viel te ghelue, dat ie mit Jhesu wert ghecruust;

daer gheloofde ie dat hi mijn God, mijn scepper, mijn verlosser wair. Ende

ie badt hem dat hi mijnre ghedenken woude, als hi quaem in sijn rijc. Doe

seide hi mi voirwair, ie soude des daghes wesen mit hem inden paradijs.

Dair toech ie wt minen lichaem, ende nam dat teiken des cruus an. Ende

doe ie quam voor den paradijs staen, om deser saken wil liet mi die rol. 40c.

enghel inwaert gaen." Doe riepen si al mit groter stemmen love sanck ende

seiden: //O hoe wonderlic is God in sinen heilighen ! God van Ysrahel

heeft ghegheven cracht sinen volc. Benedictus dominus deus! God die heer

si ghebenedijt!" Die wijl dat dit wonder ghesciede, soe toech die siel ons

liefs heren Jhcsu Cristi mitter godheit die oec inden grave bleef ende nam

dat liohaem weder an, ende is met gloriën verresen ende opverstaen, als ie

vluchts hier na sel scriven. Ende doe verreser veel doder lichamen mit hem,

sonderliughe des ouden vaders Symeons twie sonen geheten Carinus ende
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Lenicius; die openbaerde hem Annas ende Cayphas, den oversten papen,

ende voort Nycodemus ende Joseph ende Gamaliël, raetsluden der stat van

Iherusalem, ende doe si besworen waren metten namen Gods te segghen

wie si waren ende watsi daden, antwoorde si als ie gheseit hebbe: i/Wi

sijn Symeons kinder beide, die den salich maker der werlt ontfenc in sinen

armen, doemen hem een kindekijn presentierde inden tempel, ende badt

hem an, dat hi in vreden moehte versceiden, want syn oghen hadden ghe-

sien sijn heil. Dese verlosser is neder ghecomen inden punt vander aerden

mit groten licht, mit conincliker eren, mit godliker macht, ende heeft alle

die vrienden Gods uten banden der verdoemenisse verlost, Adam ende

fol. 40d Abraham ende alle die salighe mannen, patriarchen ende propheten

Ende Michael, die archangel, hevetse ghenomen in sijnre hoeden ende

heeftse ghevoert in dat aertsche paradijs der weelden, went ter tijt toe

datse mit Cristo den salichmaker clymmen souden op inden hemel in des

vaders rijc, dair hi ons allen moet voeren te leven ewelijc. Amen.

II.

fol. 89c. Dit» die reghel der bisscopen, als die apostol heeft bescrevert,

ende als wi inden decreet lesen.

Hi sal wesen sonder openbare quaetheit, op dat hi sijn volc castiën mach

ende datsi niet en segghen: «Meester maect u selven ghesont!" Hi sal

wesen sober, ghien vraet noch gulsenaer. Hi sal wesen wijs, gheleert in

heidensche scriftuer ende inden recht der heiligher kereken. Hi sal wesen

gheciert van zeden ende duechden, dat niement en twivelt ten si een

ghcestelic vader. Ui sal wesen een scaffenaer der kerken goet, aelmissen

den armen te deilen, ellende ende peregrijns tontfanghen, een vader der

weezen ende weduwen. Hi en sal ghien kyver, vechter noch clagher wesen,

mer een ruwaert des vreden. Hi en sal niet ghierich wesen noch ghien

lelie ghewin soeken. Hi sal hebben ripe guede mannen van clereken ende

van moniken bi hem in sijn camer om guets gheruchts wil; sijn buus sal

staen bider kereken, op dat hi te bet biden dienst Gods mach wesen; sijn

huus sal hieten een hospitale ende een gasthuus ende die dinghen salmen

daer hantieren. In sijnre tafel en salmen ghien afterspraec horen noch

buerte noch fabulen voirtbrenghen, mer men sal die scrifte daer lesen. Hi

en sal niet iagen noch riden, noch hof van vrouwen te houden,

fol. 90a Dit is die officie der t/isscopea. Eerst die armen te besorghen, na dat volc die ewe

Gods te leren, na te zeghenen ende te wyen na recht ende bedwanc onder der

kereken recht te sitten, na die menschen van haren sonden te lossen, na in

sjjnre ghebedinge ende in contemplaciën te bliven. Aldus is hi een scaffe

naer Gods over die sielen ende een deelre gheesteliker gaven; dair om hiet
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hi een oghe gods, een brugghe der werelt, een harder der sielen, een paep

des offers, ende een soenninghe voir die sonden.

Die priester is inder heiligher kercken onder den bisscop ais een ridder

onder den hertoech, in vervolghen suiker saken dair hi over gheset is in

steden of in dorpen. Ende sijn naam beduut als een ghever heiligher din

ghen, ende si staen inden officie der twie ende tseventich iongheren ons

heren. Hi sende die apostolen in allen landen: also sijn noch die bisscopen;

ende hi sende die iongheren in allen steden: also sijn noch die prochiaen

papen.

Die priesteren bieten inder scrifturen enghelen, wantsi den volck condi-

ghen die gheboden gods ende der kercken. Si bieten dat licht der werlt,

wantsi die wairheit Gods bekennen. Cristus sende sijn iongheren in allen

steden daer hi toe comen soude. Hoe merkelic volcht die kero na den woor

den ons heren. Si bieten aersten, wantsi der menschen sonden bekennen

ende connen bueten. Si hieten vaderen, wantsi onse sielen inder doop

Gods winnen. Sie hieten joncfrouwen, want hem buert een reyne fol. 90*.

offerhande te offeren ende een reyn leven te leiden. Si bieten voirspraken,

wantsi ons mit ghebeden voir gode verantwoorden. Si hieten cramers, want

onse sielen an hore halsen hanghen.

Die reghel der priesteren heeft veel ghelikenisse mitten bisscopen. Si

sullen wesen sober, besceiden, satich ende tam, behoirsam, oirbairliken,

kuusch, innich ende wel gheleert, ryp van zeden, niet wtwendich van zeden,

niet wilt van wanderinge, niet ghemeen onder tvolc, niet nerich van

comenscap, dicwijl inder kercken, mild van aelmissen, bereet den volc te

antwoirden wt den kersten ewe. Hi sal dicwijl misse doen ende Gods

lichaem ministrieren, want hi ett der menschen sonden ').

Dit is die officie der priesteren: daghelix misse te doen, sijn seven ghe-

tiden te lesen, sijn psalmodiën te eercauwen, die ewangeliën ende omeliën

te lesen ende te prediken, der luden biecht te horen, ende penitenci hem

te setten 2), die sacramenten te ministrieren, die bedroefden te troosten,

ende vanden altaers offerhande den armen mede te deilen, dat boven sinen

betaemliken staet cornet Ende ist dat hi dese saken niet en hantiert, soe

gelijct hi bet een onscamel dove bont, eenre apen, dan enen priester.

Die clercken syn ghclijck den leviten in dat oude testament, die fol. 90c.

gbien erve onder hair maecscap en ontfanghen, mer God was hair erve.

Ende dair om beduut hair naem als die in den lote Gods gheroepen sijn.

Die clercken sullen draghen een verwe, ende si sullen in gueden ghelaet

ende van heilighen leven buten den leken menschen voirbairliker wesen.

Si sullen die ghetiden ende missen helpen doen inden gods husen, wantsi

sijn dienren der priesteren. Self sullen si souters lesen ende studieren die

1) Vgl. Honea 4, 8. 2) Ht aitten.
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bibel ende dat ghemeen recht ende manier der kercken. Si moeten wel

reinlie hantwerc hantieren, ende doen dat eerlic is, als scriven, malen, bar-

diiyr wercken ende sonderlinghe dairmen ghene sonde mede en pleecht te

begaen. Si sullen dicwijl tsamen comen ende disputieren ende versoecken

wes hem ghebreect te leren. Si en sellen in ghien tornoy vechten, noch in

bruloften warscappen, noch in tavernen ') teren, noch ongheoerlofde dinghen

hantieren, ende consten vander heydenscap en sullen si hantieren. Si en

sellen over ghien bloitstortinge sitten. Si en moghen ghien stockers noch

der heren knechten wesen. Si en sullen tot ghenen wairliken recht staen.

Si moeten ghesout wesen van leden ende volmaect eerste eermense clercken

sal wyen. Si moeten vry wesen, ghien eyghen luden. Si en moeten ghene

fol. 90o\ weduwen trouwen. Si en moeten ghien speelluden wesen. Si en moeten

ghien openbacr penitencie doen. Si en moeten croicken draghen.

Die clercken hebben veel privilegiën boven die leke menschen, want hem

buert een beter leven te voeren van meerre eerbaricheit ende heilicheden

dair si oec mede mitter crunen wtgheteikent sijn. Ende hier of is inden

decretael een scoen capittel ghescreven, mer want ie nu mit desen boec

wairlike lude leren wil, die ie tot ontsich der kersten ghelove ende reve

rende der kercken gaerne woude brenghen, so en wil ie vander paepscap

ende clergie niet meer scriven, wantsi onse aertsche gode sijn, ende enghelen,

die ons totten hemel sullen voeren ende leiden, tot welken wech moet ons

die wandelair Cristus Jhesus wisen ende bereiden, die ewelic gheloeft si van

clercken ende van leken. Amen.

fol. 9(W Die ander voirbairlike staet der heyligher kercken is die clergiën,fol. 91a die voeren die doctoren, meesteren, prediceren, studenten, want ditsijn die oghen inder kersten ghelove die op die heilige scriftuer ghefun-

diert is

fol. 916. Die meisters inder godheit ende die doctoers inden recht der hei-

ligher kercken sullen in allen hooftkereken van stichte 2) wesen, ende men

sal hem vander clesiën goet alsoe versien horen staet mede te houden, dat

hem ghien noot en doe yet te cisschen of te gaderen vanden ghenen die

die scrift begheren te leren.

Voort in allen prochikerken sullen wesen artisten, datmen bieten scoel-

meesteren, die den kinderen leren gramarien, dat is latijn spreken, ende die

seven vrië heidensche kunsten, dair hoir sinnen mede verheven werden, [dat si]

die heilighe scrift te bet moghen verstaen als sie out ende groot werden, om

dat die heilighe scrift theologie alle kunsten ghebruket tot horen verstaen.

Ghelijc dat die kindcr van ysrahel, doesi in dat heilighe lant van beloften

trecken souden, doe leenden si in egypten vanden heyden sulveren ende

gulden ende duerbaer ghewaden, die si den heiden beroefden, ende maecten

1) Ui. Ubernen. 2) Ui. itichte te.
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daer Gode een tabernakel of. Aldus doet noch die scriftuer, die ghien leer

en verwerpt die zede of duecht meent, wiet oec heeft ghescreven of gheseit.

Dit sijn die reguten der doctoren.

Berst datsi nymmermeer en sullen onderwinden hem yement te leren of

te instrueren, si en hebben self eerst discipulen ende leerkinderen fol. 91<r.

inder consten voir gheweest, want sinte Augustijn en dorste niet te leren,

hi en wair eerst van sinte Ambrosius gheèxaminiert ende versocht.

Anderwerf so sullen si gheoirloft wesen ende licenciert vander scolen of

vanden paeus dair si die macht of ontfanghen, want anders soudmense noe

men meesteren der dwalinghe, omdatmen dicwijl ghesien heeft dat die

meesteren die die scoel noch niet en kenden, oncruut saeyden, datsi onghe-

love ende valsch leerden.

Derdewarf datsi niet verkeerliken en leren, noch onwaerdich en sijn, mer

hoer consten loven, ende syn bevoelic, ende sise oec soetelie voirtbreugen,

want anders soe stoppen si die oren der discipulen. Als dair staet bescre-

ven: si vergaten horen mont open, also stonden si op ghetoghen ende

hoirden.

Vierdewarf dat die doctoren ymmer also wel leven, als si die discipulen

willen leren, ende dat sijn goede leer om sijns dwaes levens wil van sinen

iongheren niet versmaet en warde, want het is leuken den meester dat hi

leert, als die misdaet hem wederspreect, ende alsmen segghen mach: //hi

seitet ons ende hie en dodes self niet."

Vijftewarf datsi voor alle hoir lessen ende disputaciën alre eerst Gode

aenbeden ende aenroepen sullen in haren ghebeden. Dit leert Ja- fol. 91a\

cobus: //Bidt," seit hi, //wijsheit van Gode, die alle dinghen gheeft overvloe-

delic." Aldus dede Hester, die tot Gode bat ende seide: //heer, ghif mi

rechte reden in minen monde "

Sestewarf dat sijn lessen te subtijl noch te swair niet en sullen wesen,

ende niet en sal hi lesen naden hoghen sinnen die hi wel verstoet, want

dan lase hi hem selven, mer na simpelheit ende grofheit sjjnre iongheren.

Aldus dede Faulus doe hi seide: //Ie heb u melc ghegheven te drincken als

ionghe gheboren kinderen ende harde spjjs ghegeven teten." Glosa: Wantsi

noch niet sterc ghenoech en waren van verstant.

Scvendewarf dat hi in alle sine lessen eerst God voir oghen sal hebben

ende die wairheit der scrifturen, vordernisse des gheloven, ende profijt der

discipulen, want dat hi leert dat is noot, ende dat hi aldus sueteliken leert

dat is groot ghenoecht, ende dat die lessen ontfanghen werden dat is groot

profijt. Want wat is saet, saeyer ende lant, alset niet en groeyt noch op en

gaet, noch ryp en wertP

Die glorie ende die eer der doctoren is toe vlucht ende horen der disci

pulen, ende sonderlinghe als sij zedich, simpel ende reyn van leven syn,

ghehorich, onderdanich ende stille sijn, ende die ydel boecken der poëteryen

niet en soecken, mer die fonteyne der theologyen, dat Jacobs put fol. 92a.
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is, daer hi wt dranc, sijn kinder, sijn ghesinne ende sijn iuck ende sijn

beesten. Want theologie is allen studenten al gheheel ende genoech, diemen

voir allen consten leren aal, wantsi gheeft alleen wairheit te verstaen, die

wijsheyt, minne totter duecht, eer voir gode ende voirden mensche.

Dit sijn die regulen der studenten in theologiën. Si sullen wesen goede

ghelovige kersten, want wie leren wil moet loven, als Aristotiles seit. Si

sullen gaern van alre male willen leren ende niemant versmaden, want veel

geesten hebben veel sinnen ende een ygheliken ghebreect veel. Si sullen

die wereken der guedertierenheit hantieren in oetmoedicheden, want God is

dien heymeliken ende gheeft hem sijn ghenade, ende dicwijl ist ghesien dat

die studenten constigher worden dan die ander, die seer subtijl waren. Si

sullen gaern vraghen ende ondersoeken, want die sulck pleecht te vinden,

ende wie inder scrifturen soect die vindt, ende wie clopt wert inghelaten.

Als Salomon seit: '/Si sullen horen watsi verstaen dat in hare memorie is

op te sluten." Want dat eerste dat God den kinderen van Israhel dede

inder ewen, was dat hi hem liet een arke maken daer sij haer heilichdom

fol. 924. in opsloten. Voirt menich scoen ende suverlick reghel, die die studenten

sullen houwen, daer mi te lanc is of te scriven, om deser questi ende stu-

deringhe die hier na volghet.

III.

fol. 1404. Die tijt der weder roepinghe ghelijct wel den lenten, daer die natuer

beghint weder te groeyen, ende die sonne Irect opwaert ende stroyet

haer rayen opter aerden en verblijt alle leven. Also wert in dier tflt ewe,

wijsheit gheboden ende raet gegheven Gode te dienen ende aen te beden.

Als onse heer seide totten volck: «lc sal di verstandenis gheven, ende ie

sal di wisen inden wech die du wanderen sulste, ende ie sal mijn oghen

op di vesten."

Die tijt der versoeninghe ghelijct wel den somer, als alle die aerde staet

mit bloeytsel ende bloemen so besprengt, recht of si lachede; alle dier is

dan roerich ende alle voghelte ludet, dat hem verbliden alle herten mit

ghenuechten van leven. Also wert in dier tijt die mensche veredelt an live

ende an siel ende begonde inden hemelschen paradijs te comen, daert alle

tijt somer is van vroechden, ende doe worden sijn wereken doer die ghe

nade Gods alre eerst loensaem ') des rike Gods, daer Paulus of seide: «onse

wanderinghe die is inden hemel."

1) Uit woord, dat elders in het Mul. niet voorkomt, is niet duidelik Bij Lubben

komt het voor in de zin van „luimend". Hier schijnt .loensam des rike Gods" te

moeten betekenen: .aanspraak hebbende op de beloning van het Godsrijk", maar mit-schien is de plaats bedorven.
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Die tijt onser peregrimaedse is beteykent biden herfst, want dan gael die

sonne neder ende dan soe staet op onweder ende dan so wert fol. 1404.

ghedruct die natuer, ende die eerste vruechde beghint te vergaen. Alsoe

ghesciet ') ons allen dat wi te niete gaen ende vervallen recht als bladen

vanden boem, als die propheet seit: «die mensche is als hoy, sijn daghen

sijn als die bloem des veldes; dat hoy verdort ende die bloem valt". Aldus

ghclijct oec alle des menschcn leven gheliken enen dach: die dwalinghe

gbelijct der nacht, die wederroepinghc ghelijct der morghen stondt, die ver-

soeninghe ghelijct den middaghe, sijn peregrimaedse gelijct den avont. Ende

alle des menschen leven is als een dach die daer is gheleden.

Hier om moet dat kint sorchliken houden sijn wake van drien fol 14M.

uren. Die eerste ure is datmen letteren leren sal te lesen ende te scriven,

want des menschen memorie is also glat ende vervloten, dat die mensche

sonder die letteren die leren niet en can onthouden. Dit claechde David

ende seide: //want ie ghien litteratuyre en kenne." Sijn ouders hadden

scapen doen hoeden. Die ander ure is datmen hem sal duecht ende fol. 141<\

guede zeden leren ende te dienen, want des menschen natuer is also

vloetende ende drupende na der sinnen lust, ist datmen dat kint mit disci-

plijn niet en temmet, so verwildert dat kint als een ree. Als in canticis

staet: //Ganc wech anden cudde dijnre iongher ghesellen of speelluden."

Die derde ure is datmen den kinde sal die ewe ende die gelove dicwijl

voor segghen, ende hem leren Gode auroepen, hem te dienen ende te ont-

sien ende van allen sonden te abstineren. Aldus leerde Thobyas sinen

ionghen soen, want die ghelove ons heren die salmen van datmen dat kint

vander moeder borsten speent eerst aen leren. Die lerar Cyrillus vraecht,

wair om dat onse heer van deser wake inden ewangelium niet en seide,

mer vanden anderde, derde ende vierde. Hi antwoorde daer op ende seit

dat die domheit der kintscheden eiseht datsi niet van Gode ghewroken en

sal werden, mer si behoeft genade overmits luttel bekennens ende bevcn-

sicheden, ghelijck alst Lavid tot Gode bat ende seide: «heer, die sonden

ende domheit mijnre kintschede en wil niet ghedenekeu."

Die ander wake is ende staet onder dat ouder vander ioncheit, ende dese

beghint van achtien iaren aen, ende duert tot dertich iaren toe. fol 14lrf

In dier tijt werden die banden ende zenen der litmate des menschen ghe-

starct ende soe hout die mensche op in die langhe te wassen, ende dan soe

gheeft die natuer den menschen lust s'yns levens ende wert losse tot on-

cuuscheden, als een mule ende als een paert daer ghien verstant in en is.

Ende daer om soe moet die ionghe man sorchlick sijn wake houden van

drien uren. Die eerste is dat men doet weten leges ende iura, dat beduut

loy ende recht, keysers recht ende paeus recht. Dit syn die twie swaerden

1) //.- ghescien.
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die siel ende lijf snyden daer Cristus of seide. Sufficit, het tis ghenoech,

want wi niet mere en hebbeu te verliesen. Ende al ist dat Paulus seit dat

wi oirspronclic van Gode in onser herten hebben loy ende recht ghescre-

ven, mer om die domheit wil ende om die overtreder so sijn si ons gheset

in een wrake der misdade ende in lonen der gueder.

Die ander nre is dat hi sal leren opus meehanicum ende servile, dat is

een ambocht of hantwerc, sonderlinghe dat eerlic is ende datmeu godlic

ende mit Gode hantieren mach, ende dat om twie saken wil. Berst om den

verroestighen ledicheit mede te verdriven, die een oersake van traecheden

fol. 142« is, ende voort tot veel ander sonden. Die poëta seit: //Een ledich-

ganger is een verdriet sijns selfs leven." Salomon seit: //Die mensche

wert gheboren tolten arbeide, als die voghel te vlieghen." Die ander sake

is om den tijtliken noturft mede te crighen, dat hem ghien noot en

dringhe onscamele dinghen te handelen. David seide: //Die daer ett den

arbeit sijnre handen sal salich wesen ende hem sal guet ghescien." Die

derde ure is dat hi wt sal trecken, reysen ende varen, lant ende volc suec-

ken sien ende horen, leren sprake ende verstaen der luden zeden, op dat

hi wete wat duechde eer die ') onder dat volc ghelooft si, want in desen leert

niet alleen die man hoe hi mit anderen luden moghe omgaen, mer hi leert,

dat beter is, hem selveu te verstaen. Die poëten segghen dat die beste

const die ye vander hemel neder quant, dat was nothozolitos *), dat is : //inensch

bekenne di selven." Ende dese const hebben si dicwijl ontfanghen, die

reysen ende trecken over berghen ende over meer, want hem veel lidens

wedervaert; hadden si thuus ghebleven, si souden recht als otteren ende

mollen gheweest hebben. Die derde wake staet onder die ouder van vroem-

heit of manheit, ende beghint van dertich iaren aen, ende duert tot tses-

fol 1424 tich iaren toe. In deser tijt so wert die lust tot onsuverheden

ghelescht, ende dair om, want die natuer in haren ghenoechliken begheren

nymmermeer op en hout, so beghini hem die mensche tot anderen dinghen

té keren die sijn ouder bequaem sijn, ende die nemen vervolchs 3) naden breyn

van sinen hoefde, dat in dier tijt beghint hart te werden ende droghe.

Ende daer om so set hem die mensche na aernste wisen saken, die der

ouderdom der manheit wel betaemt. Tot deser waken te houden sijn oec

drie uren. Die eerste is datmen hem verenigen sal mit enen wive om ghe-

like vrucht sijns wesens ende persoens voor te brenghen, ende dat is seer

ghenoechlic dat een man sijn ghelijc mach sien aen, ende oec om sijn ge

slacht te meren, dal een teyken van gueder aert is, dat hi minne heeft op

1) eer die is waarschijnlik bedoreen. Prof. Verdam gist dat de schrijver eerste

(= voornamelik) bedoeld heeft.

2) In de Gesla Romanorum wordt deze tpreuk geciteerd als', gnoto seauton.

3) Het hs. heeft eigenlik vervoehs, met een lange a aan het tlot, maar tussen de

o eu de c is iets ingekrabbeld, iodat icaarschijnlik vervolchs bedoeld is.

 

i
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sijn nacomelinghen, ende oec dat hi hebbe van sinen bloede dien hi sijn

have ende guet mach laten, dien hi mit arbeide ende mit sorghe vergadert

heeft. Om deser saken wil so gaf God man ende wijf te samen, ende seide:

//Wasset ende wert vermenichvoudicht ende vervolt die aerde," en hi ghe-

benedijdse. Die ander ure is dat hi sijn lidmaten oeffenen sal ende versoec-

ken mit eerliken wercken daer craft in is te proeven, als in ridderscap te

hantieren, dat groet noot is om der verweldigher ende onverwinr ....')

weder te staen. Hier om liet die keiser Augustus sijn kinder leren fol. 142e.

springhen, werpen, lopen, steken, wranghen a), vechten, ende al dat op stride

staen mochte, want hi seide, een man soude sijnre leden gebruken, want

een man is van sinen craften ghenoemt man te wesen. Die derde ure is

dat hi sal beghinnen te dencken om huus ende hof, om acker ende om velt,

om ghesinde ende om vye, om huusraet ende haef, want also seide Jacob

doe hi wider thuus wonde trecken mit wijf ende mit kinder: «Het is recht

dat ie oec op enighe tijt dencke dat ie mijn huus versie." Salomon leerde

sinen soon: «Kint, leert wijsheit vander eemte of myer, die inden sonier

vergadert datsi inder winter verteert." In desen uren buert den man te

waken; onder sijn vroeme ouder wert hi wt hem selven ende sinen vrienden.

Die vierde wake, onder die ouder der outheit, duert van tsestich iaren

aen ende duert sijn leven lanc. In deser tijt beghint die man sijn hooft

neder te hanghen, want die natuerlike hetten beghint an hem te laeuwen,

ende sijn bloet beghint te vercoelen, ende dan beghint hi te verdwinen

ende onder te gaen. Van desen seide David, dat sijn leven is rouwe ende

arbeit. In deser ouder so wert die man onwittich ende dom, want sijn

sinnen beghinnen te verduusteren, ende hi wart wanlovich ende wandun-

ckel, want hi veel quacts versocht heeft, ende hi wert ghierich, fol. M2d.

want hi siet dat hem die tijt ontgaet meer guets te crighen, ende alle son-

den vallen hem of, dan ghiericheit neemt an hem toe. In deser wake

horen drie uren. Die eerste is datmen hem sal bevelen over recht ende

over vonnisse te sitten, scout of scepen te wesen, want die jonghe man en

1) lis. onverwinr en daarna een paar onleesbare krabbels. De plaats is blijkbaar

bedorven. Er moet een noord staan dat met verweldiger zinverwant is, en een sub

stantief waarvan de beide genitieven afhangen.

2) Dit woord wranghen = worstelen komt by Dirc van Delf meer voor, bv. fol.

2a: -Die onghescapen wille gods ende die ghescapen wille der sielen cristi beghinnen

int herte ihesu te wranghen ende te wrastelen in een camp mit malcander te vech

ten", en fol. 2b: -Ende dese partye wrostelen ende icronghen soe Btarckelike om

sijn bor9t." Verder lezen we wrastelen op fol. 86b: .Cocmt moeder, suverlike

maghet, ende cast in kint hacstelic, want die dach ten avont gaet, ende wi hem

moeten graven. Ach, dat minlikc wrastelen, dat Ivcflikc ontrecken!" Vgl. Mnd.

wrangen en wranger; Mhd. rangen. In het Mnl is dit woord tot nu toe nergens

elders aangetroffen.
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can niet rechte wijs wesen, om dat hi niet besocht en is. Ende oec is

die ionghe man sijn bloet alte berocrlic, dat lichtelie toernich wort, ende

also worden sijn sinnen also benevelt, ende die toorn hindert sinen moet

dat hi die waerlieit inden saken niet sien en mach. Oec so is die oude

man machtich ende matich meer dan die ionghe, ende daer om salmen hem

boven den ionghen regimenten bevelen ende wijsheit aen hem te soecken.

Die ander ure is dat hi werscap, bruutloft, vrede ende hoechtijt, feeste,

vergaderinghe dicwijl maken sal, ende vrienden ende maghen noden ende

bidden, ende onder die vroechde so sal hi soene maken, huwelic stichten,

oirbare scaffen die den vrienden bequaem sijn ende houden die vrienden

ende maghen te samen, ende meren sinen name mit vroechden, guet ende

eer. So moghen si ghenoemt werden //Pater familias", dat is een vader des

fnl. 143a. huusgbcsins. Ende die ionghe luden souden gaern bi hem wesen,

ende van ouden saken ende wonder die ghesciet sijn vraghen, horen ende

verstaen, op datsi haer leven nader ouder doghet moghen rechten. Die derde

ure is dat hi hem tot dode keren sal, die hem ghescapen heeft, verlossent

ende willeneoort salich maken, ende dit sal hi doen wt alle sijnre herten,

ende so sal hi veel aelmissen ghevcn, ghevanghen troosten ende verlossen,

veel ghebeeds spreken ende langhe inder kereken wesen, dicwijl sijn oude

verroestighe sonden bescreyen, ende alle tijt te dencken op sijn sterfdach

ende horen nader stemmen des ionxten daechs: //Stant op ende com ten

ordel!" In desen wert syn oude rokelose leven ghebetert, dat hem sijn

sonden werden vergheven, Godes ghenade verwerven, ende vercrighe dat

ewighe leven, dat ons allen god moet verlenen ende gheven. Amen.
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DE BRONNEN VAN VONDEL'S ZUNGCH1N.

Er is iets vreemds in, dat Vondel, die de stof zijner treur

spelen meestal nam uit het Oude Testament, een enkelen keer

uit de classieke oudheid, de vaderlandsche geschiedenis en de

legenden van heiligen, op zijn ouden dag zulk een exotisch

onderwerp koos als den dood van een onbeteekeneuden keizer

van China. Maar het schijnt althans iets minder vreemd, wan

neer men weet, dat Vondel de stof voor zijn Zungchin ontleend

heeft aan één der beroemdste werken, die in de 17de eeuw te

Amsterdam gedrukt zijn.

In 1654 bevond zich daar Martino Martini (1614— 1661),

een geleerd Jezuïet, geboren te Trente, die lange jaren zende

ling in China was geweest en kaarten van dat rijk had

geteekend. Die kaarten gaf hij, met eene uitvoerige beschrijving,

bij de beroemde firma Johan Blaeu uit en »vorderde" zelf »met

alle mogelijcke naerstigheydt het drucken" van het werk, dat

in 1655 onder den titel Atlas Sinensis a M. Martinio descriptus

het licht zag. Martini had aan dien atlas een werkje, De bello

Tartarico historia toegevoegd, dat ook afzonderlijk verscheen,

in 1661 herdrukt en in 1656 in het Fransch vertaald werd '),

wel een bewijs, dat het boekje van den Jezuïet, die ook grootere

historische werken heeft geschreven, in den smaak viel. In deel

IX van Blaeu's beroemden atlas, dat in 1664 verscheen, is,

behalve de kaarten en de geographische beschrijving van China

door Martinius, ook zijne Historie van den Tartarischen oorlog

opgenomen ; het is een aauhangsel van 40 bladzijden van dezen

koning der » atlas-mastodonten en gigantische folio-sauren".

Aan het eerste gedeelte nu van deze Historie heeft Vondel

de geschiedenis van keizer Zungchin ontleend; alle historische

feiten, in het treurspel vermeld, vindt men in de Historie terug.

Zoo de overwinning van keizer Hunguüs op de Tartaren (Zungchin,

1) Aldus Hrunct, Manuel Uu Libraire, iu voce Marliui.
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vs. 80 ; Historie, blz. 2a), de vervolging der Jezuïeten door

keizer Vanlieus (vs. 92, 93; H., blz. 4a), de hulp der Portugee-

zen door het zenden van geschut en soldaten (vs. 96, 97 ; H.,

blz. 5a), den naam Lykungzus van den hoofdman der roover-

benden (vs. 107; H., blz. 12a), die zich tot keizer liet uitroepen

(vs. 110; H., blz. 13a), den dood van Guejus (vs. 116; H., blz.

136), het overloopen van Zungchin's leger (vs. 124; H., blz. 146).

In het 2de bedrijf wordt gesproken van den edelen Zunignatius ')

(vs. 255; H., blz. 86, vlgg.), van het innemen van Laoiang

(vs. 285 ; H., blz. 6a), van het veroveren van Xensi, Kiaucheu

en Thaiven (vs. 293—295; H., blz. 146), den zelfmoord van

Kolaus 2) (vs. 297; H., blz. 146) en de Amazone, die Ciungtu

ontzette (vs. 307; H., blz. 116). In het 3dL' bedrijf worden

geene historische feiten vermeld. In het 4Je wordt gewag gemaakt

van de krijgslisten van Lykungzus, om zich van Peking meester

te maken (vs. 1074, vlgg.; H., blz. 146), van het oproer in

de stad (vs. 1124; H., blz. 15a) en het plan van Zungchin om

t6 vluchten naar Nanking (vs. 1158; H., blz. 146). Het 5de

bedrijf brengt de beschrijving van den dood van Zungchin J),

zijne dochter, zijne vrouw en Kolaus (vs. 1524, 1495, vlgg.,

1525, 1549; H., blz. 15a en b), het beven van Lykungzus op den

troon (vs. 1532; EL, blz. 156), Zungchin's brief (vs. 1542; EL,

blz. 15a), de daden van Uzangaeius (vs. 1554, 1586; H., blz.

16a), de vlucht van Lycungzus (vs. 1590; EL, blz. 166) en

den dood van Zungchin's drie zonen (vs. 1593; EL, blz. 156).

De » Aertskantzelier" Us wordt in de Historie (blz. 16a) genoemd,

maar alleen als een oud man en vader van Uzangaeius; de

namen van de keizerin, de erfprinses, den erfprins en de »staet-

joffer" zijn door Vondel gefingeerd.

1) Martini noemt hem Sun Ignatiua of alleen Ignatius; bij was Christen geworden.

2) Deze wordt door Martini Colaus Lius genoemd; de Kolaus, die in het treurspel

optreedt, is een andere.

3) De .pmimboom'' en de .koussebant", die, nis instrumenten van 's keizers dood,

Van I.ennep's lachspieren in beweging brachten (Vondel, X, blz. 659) komen ook in

de ilittone voor.
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Een paar sprekende bewijzen, hoe nauwgezet Vondel zijne

bron gebruikt heeft l), mogen hier volgen. De kanselier Us

spreekt van eene gebeurtenis uit den eersten tijd van Zungchin's

regeering (vs. 116):

„Zungchin geraekt aen 't rijk, en, om geen gunst te derven,

Besnoeit besneênen, en Guieius, al te hoogh

In maght gesteigert, en den oversten in 'toogli.

Dees, onder schijn van eer, gezonden naer de graven

Der oude keizeren, ontfangt in 't heenedraven

Een goude doos, waer in een zijde koorde leit;

Dies worght hy zich, door last der hooghste majesteit".

In de Historie staat (blz. 136) a) : > Zungchinius, om desen

Guejus te verstooten, en van 't leven te berooven, gaf hem een

last die seer eerlijck scheen, te weten, dat hy de heerlijcke

graven van de Keyseren sijne voor-ouderen sou gaen besien,

en ordre stellen op het gene dat aen 't cieraedt der selver ont

breken mochte. Den Eunuchus oft Gelubde kon die heerlijcke

last niet afslaen ; maer hy leerde in korten tijdt, met wat voor

nemen hy uytgesonden was : want als hy een weynigh gereyst

bad, is hem een verguit doosken gegeven, daer een zijde koorde

in was, met de welcké hy sich door 't gebodt des Keysers heeft

moeten ophangen".

Nog een ander voorbeeld. Prins Fungian heeft het paleis

verlaten, is in de stad geweest en brengt zijn vader het bericht,

dat Peking door verraad is ingenomen. Van Lykungzus, den

bevelhebber der belegeraars, vertelt hij (vs. 1074):

„Hy zendt dan heimelijk soldaeten naer dees stadt,

Verkleet en stil voorheen, voorzien van geit tot teeriug,

Om daer in kelderen en kroegen zich ter neering

Te stellen, tegens dat zijn heirkracht derwaert quaem

1) Een enkelen keer heeft Vondel de Historie te snel gelezen en daardoor eene

onnauwkeurigheid begaan. Zoo is in va. 1590, vlgg. de volgorde niet goed ; eerst

/iju de zoons van Zungchin gedood en daarna is Lykungzus gevlucht.

2) Het is mogelijk, dat Vondel de oorspronkelijke Latijnsche uitgave van het

werkje heeft gebruikt, maar die stond mii niet teu dienste.

 



40 J- A. Worp

Aanrukken, sneller dan de tijdingzieke Faem

Gewisse tijding Tan zijn komste in 't hof kon brengen.

Dan zoudenze onbekent zicli in bet oproer mengen,

Bj hen te stooken, ter bestemde tijt en uur.

Zungchin.

De krijghsbezetting heeft nochtans met kracht den muur

Verdaedight tegens al die roofgezinde knechten.

Fungiang.

Heer vader, dat geTecht was slechts een spiegelvechten.

De roover won de raont des krijghsraets op zijn hant:

Die vleit het avontuur, door 't voên van misverstaat.

Ter plaetse, daer 't geschut vervaerlijk op afniten

Geladen stout, om vier op al 't gewelt van buiten

Te geven, schoot op schoot, wert allerminst gestreên.

Zungchin.

Wy hoorden evenwel by vlaegen achtereen

Het dondren, balderen en buldren der kartouwen.

Fungiang.

Alleen een valsche loze, om rijxverraet te brouwen:

Want onder eenen schijn van weêrstant, aen die poort

Ten weste, voer het hooft des krijghsraets immer voort.

De bussen, zwanger van los kruit, op hunne raeden

Met donderklooten, tang nog ketenen geladen,

Gelieten zich gewelt te baeren recht en scheef,

Daer niemant midlerwijl getroffen leggen bleef.

Zungchin.

Het hooft des krijghsraets is zoo niet berooft van zinnen.

Wat voordeel kan men by zijn vyauts zege winnen ?

Fungiang.

Hy zag van langer hant uw' voorspoet onder gaen,

Den valschen keizer met dien titel boven staen,

Dies was het raetzaemst, eer de noot begou te knijpen,

Het avontuur van voor gezwint by 't haer te grijpen,

Met 's keizers ongeluk te trouwen zijn geluk".

In de Historie leest men (blz. 14a):

»Den roover ondertusschen . . . seiid een goet getal soldaten
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(verandert van gewaet) dan d'een dan d'ander na de hooftstadt,

en geeft haer geit om aldaer heymelijck te koopmanschappen,

en gebied haer dat sy kuchjens en kroeghjens souden huren,

of kleyne nerinckjens doen, tot dat hy met het heele leger voor

de wallen komen sou, en dat sy dan oproer in de stadt souden

maken. Dese list is onder haer wonderlijck geheym geweest,

en grooter als men van een hoop bedurve fielen sou durven

verwachten.

»By dit bedrogh, dat hy in de stadt aengelegt had, voeghde

hy nog een ander, te weten, een verborge handeliug met den

Overste van de Krijghs-raet, de welcke, (bedenckende dat het

met des Keysers saken gedaen was, en voor sich self willende

sorgeu) gelijek men segt, sich met den roover sou verbonden

hebben, om de stadt over te geven : doch hoe dat is oft niet,

de roovers sijn immers met'er haest naer de hooftstadt Peking

opgetrocken. Daer was een seer stercke besetting in de stadt,

en op de vesten stondt een groote menigte grof geschut; maer

aen die sijde, daer de roovers (van de verraders van binnen

gewaerschout sijnde) storm liepen, was het maer geladen met

loos kruyt sonder eenige kogels", enz.

Behalve keizer Tsongtsching — zoo schijnt eigenlijk zijn naam

te zijn — seiner der geringsten unter den geringen Fürsten" '),

met zijne Chineezen, is er nog een ander element in het treur

spel. Eén der personen is Adam Schal, »Agripyner, overste der

priesteren van de Sociëteit" ; hij treedt dikwijls op als raad

gever van de Chineesche staatslieden en troost de keizerin en

de prinses. Schall (1591 — 1606) was een zeer geleerde Jezuïet,

die jaren lang in China heeft geleefd en er zeer gezien was,

vooral aan het hof van Zungchin's opvolger Schuntschi. Hij

was een kundig mathematicus en door zijn toedoen heeft de

verandering van den Chineeschen kalender, waarmede vroeger

reeds andere Paters Jezuïeten bezig geweest waren , haar beslag

1) Vgl. GützlafFs Geachichte dea chineaiachen Reichea . . . Herauagegeben von Karl

Friedricb Neumauu. Stuttgart uiid fübiugen, 1847, blz. 5ü7.
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gekregen. Schall heeft er een Latijnsch werk over geschreven.

Maar hij was tevens een practisch man ; hij leerde de Chineezen

kanonnen gieten en ze gebruiken, en wist zich zoozeer de gunst

van den keizer te verwerven, dat deze hem dikwijls bezocht en

de Christenen welgezind was.

Schal wordt in het treurspel meestal gevolgd door een »Key

van Priestereu", die in hunne zangen nog al eens toespelingen

maken op de zending in China, Riccius en Trigault als bekende

mannen op dat gebied noemen en somtijds ook iets van den

godsdienst der Chineezen meededen. Het treurspel eindigt met

eene voorspelling, uitgesproken door den » Geest van Xaverius".

Franciscus Xaverius (1506—1552), een Spaansche Jezuïet, heeft

vooral veel gedaan voor de zending in Japan.

Al die personen worden in de Historie van Martinius niet

genoemd, maar sommigen van hen waren Vondel reeds van

vroeger bekend. In 1642 had hij een vers gedicht Op het

Pater noster van Francois Xaveer ') en tien jaren later op het

Eeuwgety van Franciscus Xaverius 2), waarin hij, evenals in de

Zungchin (vs. 465), melding maakte vau het feit, dat Xaverius

geland was op het eiland Sanciane, dicht bij China gelegen,

maar door den dood verhinderd was, China zelf te bezoeken.

Ook Riccius wordt in het Eeuwgety (vs. 32) genoemd s). Mis

schien kende Vondel ook den naam van Schall en vau Nicolaas

Trigault 4).

Maar er komen, behalve de namen dezer Jezuïeten, nog

eenige andere dingen in de Zungchin voor, die het vermoeden

wettigen, dat Vondel niet alleen de Historie van Martinius,

maar ook nog een ander werk over China gelezen heeft, voordat

hij zijn treurspel schreef. En waarschijnlijk was dat boek China

1) Vgl. Unger's Vondel, 1642—1646, blz. 100.

2) T.a.p., 1652-1653, blz. 18.

3) Vondel noemt hem in de Zungchin, vs. 409, Rykaert. Zie over Mattheus Ricci

(1652—1610), Unger's Vondel, t.a.p, blz. 20. Hij was één der meest beroemde

paters, die in China het Christendom hebben gepredikt.

4) Trigault wordt genoemd in den tekst, dien Martinius aan zijn atlas toevoegde

(blz. 3U en 40 der uitgave vnn 1664).
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monumentis qua sacrü qua profanis, nee non variis Naturae et

Artis spectaculis, aliarwnque rerum memorabüium argumentis

iüustrata '), door den geleerden Jezuïet Athanasius Kircherus

(1602— 1680) geschreven. Het werk is in 1667, dus in het

zelfde jaar als de Zungchin, te Amsterdam uitgekomen, misschien

wel, omdat de schrijver niet wist, waar hij elders een werk

met zoo vele vreemde lettertypen gedrukt kon krijgen. Vondel

kende Eircher bij name, want hij had in 1652 een gedicht aan

hem gewijd ').

In zijn China deelt Kircher o. a. een en ander mede over de

paters van zijne orde, die in het Hemelsche rijk het Christen

dom hebben verspreid. Hij spreekt niet alleen uitvoerig over

Schall 3), maar geeft ook zijn portret in de kleeding van een

mandarijn, eene waardigheid, die hem door één der opvolgers

van Zungchin was vereerd. Op de titelprent is dat portret ge

reproduceerd te gelijk met dat van Matthaeus Riccius'). Trigault

wordt dikwijls in het werk genoemd 5).

Maar er is meer. Vondel maakt melding van den Chineeschen

afgod Fe (vs. 427), die ook door Kircher genoemd wordt (blz.

136, 137). De keizerin vertelt (vs. 541), dat zij een »ros ge-

droght, gevoert op vleermuis pennen" heeft gezien ; Kircher

geeft (blz. 84) de afbeelding van een vleermuis, die de grootte

heeft van een gans en den kop van een kat. Als het koor van

den Chineeschen muur spreekt, noemt het »tienhondertduizent"

als het aantal soldaten, dat noodig is om hem te verdedigen

(vs. 933); Kircher spreekt (blz. 218) van >decies centena

millia (militum)" G). Vs. 1311 wordt gesproken van dronken

1) . . . Amitelodami, apud Joannem Janssonium a Waetberge et Elizeum Weyer-

itraet. Anno CIOIOCLXVII. GW Privilegio.

2) Op den Ectipus of Teeckentolck van . . . Athanasius Kircher . . . (vgl. Unger's

Vondel, 1652—1053, blz. 28).

3) Vgl. blz. 104, 107, 112, 113.

4) Hg wordt bij Kircher genoemd op bil. 8, 9. 35, 47,97,98,109,113,114,117.

5) Blz. 2, 9, 85, 47, 62, 91, 118, 120, 132, 135, 186.

6) Kircher haalt daar echter de beschrijving aan, die Martinius bij zijn atlaa gaf;

zie de uitgave van 1664, blz. 19, 20.
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olifanten; Kircher vertelt (blz. 79), dat men die dieren somtijds

spiritualia te drinken gaf, waarvan zij veel houden. De Chineesche

priesters heeten bij Vondel (vs. 1605) »Bonsien"; Kircher noemt

ze »Bonsii" '). Dat alles geeft geen absolute zekerheid, maar

maakt het toch waarschijnlijk, dat Vondel voor zijn Zungchin

ook gebruik heeft gemaakt van Kircher's China.

In denzelfden tijd, dat Vondel met zijn Zungchin, bezig was,

schreef Antonides het treurspel Trazil, of overrompelt Sina; de

oude dichter kwam, volgens Brandt s), daardoor met den jongen

man in aanraking. Dat er een zeer groot verschil bestaat tus-

schen de beide treurspelen, spreekt wel van zelf; de dichters

verschilden ook eeue halve eeuw in leeftijd. Terwijl in de

Zungchin de regelen der classieke tragedie worden gehuldigd, is

de Trazil in alle opzichten te vergelijken met de Aran en Titus

van Jan Vos. En terwijl Vondel nauwgezet de geschiedenis

volgde, zooals hij die in de Historie van Martinius gelezen had,

phantaseerde Antonides de geheele verwikkeling van zijn treur

spel, dat na Zungchin's dood heet te spelen, hoewel hij blijk

baar Blaeu's atlas, de beschrijving van China en dus ook de

Historie kende en voor zijne teekening van den hoofdpersoon

Trazil trekken ontleende aan den wreeden roover Changchien-

chungus, wiens misdaden in het werk van den geleerden Jezuïet

uitvoerig wordt geschetst 3).

Groningen, 30 Oct. 1902. j. a. wokp.

1) O. :i. op bh 96, 99. Martinius spreekt in zijne beschrij?ing van .Magiers".

2) Vgl. Brandt's Leven van Vondel (uitg. Verwijs, 1866), bli. 105.

3) Vgl. Rittorie, bU. 38, vlgg.
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BIJDRAGE TOT DE MIDÜELNEDERLANDSCHE

GEBODEN-LITTERATUUR.

In de bibliotheek van het klooster St. Agatha bij Cuyk be

vindt zich een handschrift, mij welwillend te leen gegeven door

den Hoogeerwaarden Heer Mgr. Hollman, Algemeen-Overste

der Kruisheeren. Het eerste deel van de Annales Canonicorum

Regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis, uitgegeven door

C. R. Hermans, geeft op bladz. 113/114 de volgende korte

beschrijving van het hs. »In bibliotheca conventus S. Agathae

obvius est Codex dis. membranaceus et chartaceus in fol., veri

similiter ibi scriptus, cui titulus:

Historia Ecclesiastica Eusebii.

In fine legitur :

»Finitus est codex iste, qui dicitur liber de Ecclesiastica

historia, anno Dni millesimo CCCCLI in festo Francisci con-

fessoris.

Sequitur :

1°. Caucellarius Parisiensis Gerson super praecepta Dni et in-

cipit. Audi Israël praecepta Domini.

2°. Hier beghinne (1. beghinnen) die tien ghebode in Duitsche

(1. duutsche).

3°. Stella Clericorum."

Mijne aandacht werd voornamelijk getrokken door het Mid-

delnederlandsch gedeelte van het hs., dat 10 folio's beslaat en

bij nader onderzoek van belang bleek te zijn voor den beoefe

naar van het stichtelijk proza der middeleeuwen.

Het handschrift is een lijvige kwartijn, 29 c.M. hoog, 24

c.M. breed en 5' c.M. dik. De bladzijden, gedeeltelijk van

papier, gedeeltelijk van perkament, bevatten twee kolommen

schrift, hoog 22 c.M., breed 6 c.M.; zij zijn met zwarten inkt

geschreven. De hoofdstukken zijn aangegeven met rooden inkt,

evenals de meeste initialen. Sommige initialen bevatten rood

eu zwart, ettelijke zijn kunstig versierd.



46 J. Daniels, S. J.

De band is van hout, ter dikte vau bijkans 16 m.M. ; de

leeren rug is goed geconserveerd ; de riempjes of dwarsyzertjes

om het boek te sluiten ontbreken. Bovenaan in het midden

bevindt zich een in koper gevat hoornen plaatje, 5i c.M. lang,

2 c.M. breed, waarop geschreven staat:

Ecclesiastica hystoria.

Decé pcep. Stella cle.

1°. De Ecclesiastica hystoria, twee derde van het hs., begint

aldus: >In noraine domini amen. Incepi scribere Anno domini

millesimo cccc0 xliv° in praefesto symonis et iude apostolorum

Incipit prologus rufiui presbyteri in ecclesiasticam hystoriam

Peritorum dicunt esse medicorum etc."

Rüfinus' vertaling en bewerking van Eusebius' geschiedwerk

was vermaard in de Middeleeuwen en is in de 15de en 16de eeuw

herhaaldelijk uitgegeven '). De tien boeken van den Griekschen

tekst zijn door den Latijnschen bewerker in negen boeken

weergegeven ; twee nieuwe zijn er aan toegevoegd, die de ge

schiedenis van 324 tot 395 behandelen. Het werk is vervaar

digd in de jaren 402 en 403 eu behoort tot de vroegere

Westersche geschiedwerken *). Ik heb het handschrift vergele

ken met twee Rufinus-edities ; beide zijn verschenen te Bazel,

de eene in 1544, de andere in 1549. Het stemt geheel en

al overeen met de editie van 1544, met den titel >Auctores

Historiae Ecclesiasticae Eusebii Pamphili Caesariensis episcopi

libri IX Ruffino interprete (enz.). . . . Basileae per Hieronymum

Frobenium et Nicolaum Episcopium. Anno MDXLI1II."

2°. Het tweede gedeelte van het handschrift is eene Latijnsche

verhandeling over de X geboden. De inleiding bevat f°. 1.—f°. 6.

1) Vgl. Potthast. Bibliotheca Historica Medii Aevi 11—988 v. Bardenhevrer heeft

een artikel over Rufinus in het Kirchenleiicon 10, 1353 volg.

2) Cf. Teuflel. Geschichte der Römischcn Literator. 5. Anfl. Leipzig 1890. p.

1117. $. 435.

HuBni libri 2 ap. Migne, Patrolog. lat. XXI p. 461—540.

Eusebius beeft zijne 'ExxAiftr/ao-T/x^ iirroflet geschreven in de jaren S24—888.

Me:) vindt den Griekschen naast den Latijnschen tekst (niet van Kutiuus) o. a. in de

Parysche uitgave: Typis Petri Le Petit M.DC.LXXVIII. cum privilegio regis
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Ieder » praeceptum" heeft verschillende »expositiones". Het ge

heel beslaat 47 folio's.

f°. 1 t°. »Cancellarius parisiensis Gerson super praecepta

Dni et incipit. Audi Israël praecepta Domini. et ea in corde

tuo quasi in libro scribe. et dabo tibi terram fluentem lac et

mei. Deuteronomii Sexto."

f°. 48 r°. >Finitus est tractatus iste decalogi legis et decem

praeceptorum quem compilavit gerson cancellarius parisiensis ut

dicitur Anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo

2° in die pauli.

Een enkele maal zal ik dit Latijnsch geschrift in het vol

gende aanhalen en noem het dan » Gerson hs." Toch is bij

mij twijfel gerezen, of het wel van de hand van den Parijschen

kanselier is. De bekende Du Pin-editie van Gerson's werken ')

heeft I— 244 v. een «Tractatus de X Praeceptis legis, et eorum

expositione" en I—425 v. het bekende »Opus tripertitum

eiusdem Doctoris & Cancellarii Parisiensis de Praeceptis Deca

logi, de Confessione & de Arte moriendi", dat groote ver

maardheid bezat in de middeleeuwen, en het voorbeeld geweest

is van menige verhandeling over de geboden en de biecht 5).

Doch geen van beide verhandelingen stemmen overeen met

het Cuyksche handschrift. Meer overeenkomst heeft dit laatste

met het zoogenaamde Praeceptorium van Nicolaus de Lyra

(Heinrich von Vriemar?3)). Vooralsnog kan ik niet bewijzen,

of het Cuyksche hs. een werk van Gerson heeft of het werk

van een ander aan den kanselier toeschrijft. Verschillende na-1) Joaunis Gersonii Opera Omnia. Hagae Comitum apud Petrum de Hondt.

MDCCXXV1II.

2) Vgl. Johannes Geffcken. Der Bildercatechismus des fünfzehnten Jahrhunderts.

I Die zehn Gebote. Beilagen 29 v.

Campbell. Annalea de la Typographie Néerlandaiae an XVe siècle. 302, 821.

Tinbergen Ues Coninx Summe. bl. 133.

Troelstra. De toestand der Catechese in Nederland. (1901). Hoofdst II $5.

Over het Compendium Theologiae, waarvan .Tract. de X Praec." een deel uit

maakt, zie men Geffcken, 1. c, blz. 30.3) Geffcken, bl. 30. Troelstra, bl. 119, 120. Kirchenlexicon, V, 1703.
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sporingen hebben mij nog niet tot zekerheid in dezen gebracht.

3°. Het derde gedeelte van het hs., dat ik hier laat afdrukken,

bevat Middelueerlandica. Om het onderwerp, dat behandeld

wordt, kunnen ze geplaatst worden in de rij der geschriften,

door Tinbergen besproken in zijne dissertatie. Ik heb mij ten

doel gesteld het hs. te verduidelijken door het te vergelijken

met het Cancellierboeck l) (K 35 der Kon. Bibl.) en met een

ander hs., aldaar bekend als X 114. Weinig afwijking, wat

den inhoud betreft, vertoont Handschrift B, als Bijlage door

den Heer C. H. van Borssum Waalkes in »De Vrije Fries"

afgedrukt ') aan het einde van zijn «Tien Geboden, naar een

hs. uit de Provinciale Bibl. v. Friesland".

De thans volgende tekst geeft de lezing van het hs. zoo

veel mogelijk juist weer. Interpunctie en hoofdletters zijn van

het hs.

(f°. 1 r°.). Uier bcghinnen die tien ghebodc in duutsche.

Hier bcghinnen die tien ghebode die moyses ontfinc van gode op den

bcreh van synay nut corten verclaringhcn ende bedudinglie na den woerden

der heylighrr leerres. Ende een ygbelic mensehe is sehuldicb van node te

holden die tien ghebode die sine vijf sinne ende sine iaren heeft Alse

onse here «elven sprac in den ewangelio doe die ionghelinc tot hem quam

ende seyde. Meyster wat sal ie doen dat ie dat rike gods besitte. Ende

onse here antwoerde hem ende seyde. Wiltu dat rike gods besitten so holt

die ghebode of hy segghen wolde mit niet myn en moghestu daer comen.

Dat ierste ghebodt ').

l)nt ierste ghebodt is du en suite niet hebben ander gode dan my noch

1) Tinbergen, 1 c bl. 81 v.

8) 8e reeks. Bc deel, bli 809 v. Ik heb het daar afgedrukte ha. en de handachr.

der Kon. Bibl. (K 25 en X 1U) vooral daar vergeleken en de lezingen aan den

voet der volgende blad/fydcn afgedrukt, waar de tin van het Cuyksche ha ophelde

ring verdiende.

8) Het begin van het eerste gebod komt byna geheel overeen met een hs. van de

keizerlijke -Privat- und Fidei (\>mmia Biblotheek" te Weenen (n°. 7957), d»t ge

deeltelijk afgedrukt «taat bij C. G. N. de Vooya in tyne -Bijdrage tot de kennia

van het Middeleeuwse Volksgeloof", in het Nederlandsen Archief voor Kerkge-

achiedenia (1902, bl. * volg. van den afdruk). Prof Dr. J. Verdam ea Dr. de Vooys

betuig ik m\jn dank voor de vriendelijke hulp, die ik mocht genieten by het afdruk

ken van het Cuykache ha.
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aenbeden noch eren dan my. Soe wie dat sijn hope set principalike aen

creatueren die duet sunde ende teghen dit ghebot. Ende dese bedet afgode

aen ende maect sinen god van creatueren. Ende daer omme doen tieghen

dit ghebot de ') hoeren scat te seer mynnen als golt ende silver ende ander

eertsche dinghen. Ende (f° 1 v°.). die in desen verganclike dinghen alsoe

seer setten hoer hert hoer hacp 2) dat si daer by vergheten hoeren Scepper

ende begheven hem die hem al dat goet verleent heeft ende dien sy sculdich

waren te dienen ende hem te dancken ende boven alle dinghen te mynnen

ende te eren. Als ons bewiset dat ierste ghebot. Oec so doen teghen dit

ghebot al die ghene die gheloven datter meer gode sin dan een of die twivelen

aen die sacramenten der heyligher kerken of die gheloven aen tovernyen of

an wacrsaghen of aen menigherhande boeten der older quenen die sy mit

woerden of mit menigherhande manier van werken onderwinden te doen3).

Ende al is dat sake dat si dicwile goede woerden mit crucen menghen mit

oerre tovernyen opdattet goet scijnt te wesen. Mer nochtant want si daer

caracteren 4) ende vremdc manier toe doen ende desen woerden macht ende

cracht ende ere toe gheven die allene gode toe behoert soe en salmen daer

niet in gheloven want et is teghen dit ghebot. Oec soe en salmen niet

gheloven en betrouwen aen drome of aen valsche visioene die dicwile over-

mids inspreken des duvels of des vleysches ghescien. Voert so doen teghen

dit ghebot die hen of hoeren kinderen laeten boeten 5) of meten 9) of seghenen

1) Betrekk. vnw., vooral in den len nv. m. enk. en mv. Vgl. Mnl. Wdb. II—90/91.

T. en Lettb. 6, 276—289 f°. 2 r°. en 4 v°. vindt men den 4en nv. m. e.

2) Het hs. wemelt van oostraiddelnederlandsche vormen, wat niet te verwonderen

is in eene mnl. verhandeling over een stichtelijk onderwerp. Vgl. Episodes uit Maer-

lant's Historie van Troyen, ed. Verdam, bl. 88. v.

3) K. 35 f°. 123 r°. : »Ende die oec gheloeven aan tovernien of aen waer segher.

of aen mennigherhande boeten der alder quenen. die Bich met woerden ende roet

mennigherhande manyeren onderwenden te doen." Terecht heeft Tinbergen (Coninx

Samme, bladz. 143) „boeeen" van de Vrije Fries, bladz. 310 veranderd in .boeten".

4) Caracteren = tooverspreuken.

6) Boeten staat in het Mnl. Wdb. niet opgegeven in den zin van betooveren, dien

het hier heeft. Het is een denominatief van boet = toovermiddel, tooverij (zie

boven: boeten der older quenen). Zie Mnl. Wdb. 1—1345, waar eene plaats nit

Runsbroec aangehaald wordt.

De Tbeutonist heeft boeten = auguriari, incantare.

Een middelnederl. woord voor toovenaar is .boetaer", cf. Tinb., I. c, bl. 143.

6) Uitvoerig bespreekt Verwijs het .meten" als geneesmiddel. Ned. Arch. voor

Kerkgesch. II, 407—410. Dit geschiedde .met enen roden vadem". Enkele bijzon

derheden werden hieraan toegevoegd door De Vooys in zijn pas aangehaald artikel

bl. 17 van den afdruk.

Over een ander middeleeuwsch gebruik, nl. het .wegen" vond ik eenige belang

rijke mededeelingen in -Stimmen ans Maria—Laach", LXI, 338 volg.

4
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als Tan den hoeftaweer of van den tantsweer of Tan der colde of Tan

enigherhande onghemac dat sy doen mit oerre trufernyen want het moehte

alsoe gheschien dat dese menschen behoefden des bisscops macht eer mense

absolveren moehte. Voert so doen teghen dit ghebot die hoTerdighe men

schen die ghierighe ende die gulsighe. Want die apostel sunte pauwei seecht,

dat ghiericheit is een dienst der afgoden. Ende Tan den gulsighen seecht

hj welker god hoer buuc is. Want na santé iheronimus ende augnstinus

woerden wat een mensche boTen of ghelijc gode mynt dat heeft hy hem

gheset Toer god also langhe als bijt so mint

Uhemeynlike so doen tegen dit ghebot die gode belyen mirten monde

mer mitten werken hem Terseken ende hem Tertoernen. Van welken onse

here claghet doerden prophete ysayam ende seyt. Dit toIc eert my mitten

lippen mer oer herte is Teer Tan my.

Dat ander gebodt.

Dat ander ghebot is du en salte niet noemen (f°. 2 r°.). den naeme gods

ydeliken. In welken ghebode als sunte augustijn seghet wort Terboden al

ydel ende Talsche eet. Ende onse here seyt inden ewangelio. Ghy en sult

niet sweren biden hemel noch byder eerden, noch biden haer op uwen

hovede noch gheenre bande ander eet. Mer u ia sal wesen ia ende u neen

sal wcsen neen, ende wat daer boTen gaet dat is al van quaden haken.

Voert so wort die name gods ydelike ghenoemt ende dat ander ghebot

ghebroken die sinen eTen menschen brenghet te sweren dat hij weet dat

niet wacr en is, beyde syn sy meynedich ') ende die reden es dit, want

die enigben mensche dwinghet te sweren ende weet dat hij sal Talsch sweren

die duet een swaer doot sunde dit gaet boren den manslachtighen mensche

inden scacde 2), want die manslachtighe dodet den licham Ende die den

anderen duet zweren dat hy weet dat Talsch is doot die ziele des ghenes

den hy duet zweren ende sijns selves. Mer den richter daer men den eet

1) De Vrjje Frie«, 312 heeft: .Ten Tierden mael heit meninghe de» eedes menect-

scap. want die valschelic zweert, ende die den anderen dwinget te zweren dat hi

weet dal niet waar en is beide aijn >i menedich." X 114 f. 4 v° leest ook meni»-

ijhe. De juiite lezing heeft K 35 f°. 126 r° , n.1. neminghe. Dit woord moet er

•taan blijkens Geffcken, Beil, 93: .Vort so is te weten, dat men neyne valsche ede

nemen (sich von Andern schworen lassen) schal, noch sweren, want, we dat witliken

cyner valschen eet nympt, de vordomet twe zelen."

2) X 114 f. 4 t°. .inder sonden". Vrtfe Fries, 312 .in der sonde". K 35 f.

IJ1'' r°. .in der sunden".

Het Ie gedeelte van het tweede gebod is in de andere redacties uitvoeriger. O. a.

wordt er gesproken over .oneersamelic" zweren .als wanneer iemant zweert bi den

vyfwonden Uil". Eene eigenaardige toevoeging vind ik in X 114 f°. 4 r0., waar

achter deze woorden itaat i 'als die vlaminge". üeze toevoeging wordt niet gevonden

in K. 35. 
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voer eyschet ende die die sake richten sal die mach den eet ontfanghen

sonder sunde wilmens hem niet verdraghen '). Voert so wort die name gods

ydeliken ghenoemt ende dat ander ghebot ghebroken in vermaledyden

woerden alsmen vermaledijt gode of synen heylighen als die dobbelaers ende

speelres ie taveemen te doen pleghen. Of alsmen vermaledijt dat woert gods

of bespottet of den prediker te hinderen dat hi die waarheit te hart seghet

of teghen hem prediket. Alsoe doen die die woerde der predikers bespotten

ende op dat si hinderen maken of lachinge of roepinghe ende ander

tuusschernyen oeffenen. Ende oec die ghene die vermaledyen den wille gods.Dat derde ghebodt.

Dat derde ghebot is denc dattu den vierdach heylichste. Dit ghebot

moetmen aldus verstaen, dat wij ghemeynlicken sullen aflaeten van lichaemliken

werken ende van hantwerken bij welken die ziele wert belet dat si niet

mach vredelike acndencken gode 2). Oec soe brekent dit ghebot al die ghene

die op heylige daghe (f°. 2 v0.). pleghen te wanderen toe comenscap van

ghewoenten ende van ghiericheiden ende om hope der winninghe ende daer

om seldcn comen in die kerke die breken dit ghebot, mcr die seldcn gaet

op den heylighen dach totten mercten van node ende daer om niet achter

en laten den dienst gods dese machmen ontsculdighen. Oec comenscap die

men duet in spysen die noot sijn totter hoechtijt. alse in broet wijn ende

in vleysche ende der gheliken, die en sijn niet verboden des 3) hem een

mensche daer om niet af en trecke van ambochten der heyligher kerken.

Oec so en salinen op den heylighen dach ghene weerlike pleytinge holden

noch hantieren et en waer dattet noot eyschede of goddiensticheit of goeder-

tierenheit daer toe riede, want gheset is inden rechten dattet gedalsche des

gherichtes dan sal rosten ten sy dattet noot of goddiensticheit of goeder

tierenheid eyschet. Oec so verstaetmen dit ghebot aldus dat wy inden

heylighen daghe sunderlinghe op haelden van dootliken sunden. Want inden

vierdaghen sal hem een mensche meer gheven tot godliken dinghen, in

1) K 35 f°. 126 r°. .ende die die saken richten sal die mach den eijdt ontfaen

sonder sunden. en wilmens hem niet verdraghen."

X 114 f°. 4 v°. .Mar een rechter dairment voir eyschet ende die saken rechten

sel die mach den eet ontfaen sonder sonde wilmens hem niet verdragen."

Verdraghen = kwijtscholden, cf. Kincl. 112.

2) De redactie van de Vrije Fries geeft na deze woorden eene uitvoerige beschou

wing van de omstandigheden, waaronder .die op den heilighen dach arbeidet wert

ontschaldicht van dootliken souden", die ook weer gevonden worden K 35 f°. 130

T°. (eerst op f°. 138 v°. begint .die ghene die plegen te wanderen tot comenscap").

Vgl. ook X 114 f°. 6 r°. tot f°. 6 r°. (onderaan).

3) Dei op te vatten in den zin van: als of mits. Cf. .Mul. Wdb., II—136. K 3

f°. 128 v°. : .die en sijn niet verboden als hem daer om een mensche niet en trect

van den ambocht der heiligher kerken."
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ghebeden in psalmen te lesen, in predicacien ende anderen doechden endt

gheesteliker diseiplinen meer dan op ander daghen. Want god heeft den

heylighen dach gheboden te vieren van lichaemlike werken sonderlinghe op

dat die mensche soude vriliker ende rosteliker aendencken der godliket

oeffeninghe welke die lude ummer hebben vergheten die al die weke arbeyden

heylighe gheoerlofde wercken. Mer den sonnendach of den vierdach ont-

reynnen sy ende besmitten aendenckende die wallusticheyden der dronckensop

ende der oncuusheit ende der dansinghe. Ende van desen menschen claeghrt

onse here doerden prophete ezechiel sprekende. Mijn heylige stede hebdj

versmaet ende mynen sabbetb dat is mynen vierdach hebdy besmit, daer

om sal ie u gheven versmalic te wesen allen gheslechten.

Dat vierde gebot.

Dat vierde gebot is eer vaeder ende moeder ende du salte langhe leTen

op eertrike. Dit ghebot vermaent ons (f°. 3 r°.). te hoeden te vertoernen

vader ende moeder wetende. Want die hem mit voersate vloect of hem

deert bij quaetheyden die duet teghen dit ghebot. Wij sullen onsen natuer-

liken vader ende moeder eren ende bewysen hem reverende ende hem

nummermeer doen ongelijc mit woerden noch mit werken. Daer toe troest

ons die wyse man ecclesiasticus inden soevenden capittel ende spreect aldus

Eer dinen vader ende die zuchtinghe dijnre moeder en verghet niet. Ghedenc

dattu niet en haddeste gheweest dan overmits hem ende ghif hem alsoe als

sy dy ghegheven hebben. ') Oec so machmen dit ghebot verstaen van den

gheesteliken vaeder als hem onderdanich te wesen wanneer hij ons ghebiet

te vieren ende te vasten dattu dat doeste ende dat holste by die banne der

heyliger kerken. Ende dattu scuwes die bannighe menschen '-). Want over-

tredinghe al deser sunden ist dat sy gheschien wt voersetten wille ende «1

versmanisse in brenghen dootlike sunde 3). Voert so saltu eren dynen gheeste

liken vader hem betalende die scholt der gherechticheit. Als dattu offersk

als te offeren is als inden meesten hoechtyden na ghewoeuten des landes.

of om armoede des priesters te hulpen te comen sijnre noot. Ende dattu

hem tiende geves als du schuldich biste van dynen goede van welken men

1) Ue Vrije Vries, 315, X 114 f°. 7 v°., K 35 f°. 130 r°. Z(jn uitvoeriger owr

de verplichtingen, die men ten opzichte der ouders heeft.

2) Vrije Fries bl. 315 (onderaan): «als vanneer hi ons ghebiedet te vieren of te

vasten, dattu dat doeste ende houdes die banne der heiligher kerken, ende Jatt-

ecuwes die banninghe menschen". (I. bannighe). -Der Spiegel des Sünders" (± a*.

1170) heeft op bl. 37a: -Item bastu nie bei katzern oder inden oder baennigta

menschen wonung gehabt mit in on not geredt, sy in irem verstockten sinnen i~

Btoerckt, den ban veracht, «rider die ordnung geystlich nnd keyser recht geredt enz."

Geficken, Beil. 63 (waar gehandeld wordt over de zonden tegen het Ie gebod).

8) K 85 f°. 131 r°. .ende wt versmadenisse soe bringhet in doetlike sundea"

X 114 f°. 8 r°. ..off wt versmadenisse si inbrengen dootliken sonden" .
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aal tiende gheven. £nde dattu bijchste eens des iaers ten mynsten dynen

eyghen priester of dient gheoerloft is bijcht te hoeren. Oec soe saltu eren

dynen gheesteliken vader hem te bewysen beteemlike eer ende reverencie.

Mer wee den ghenen die die priesters niet en eren om hoerre pricstersoap.

Voort want wy gode sin sculdich te mynnen boven alle dinc ende synen

ghebode te volghen, soe en sal niement vaeder oft moeder of priesters onder-

danich wesen teghen dat ghebot gods of saelicheit sijnre zielen. Want yement

die gode wil dienen ende scheyden hein vander werlt ende vander ghiericheit

ende hoere ghenuechte ende weerlicke geselscap ende gaen in een heylighe

appropierde oerde om gode te dienen die en salt noch om vader noch om

moeder laten ten waer sake dat sy arm ende cranc waren ende sonder hem

hoer nootdruft niet en conden hebben ende oec (f°. 3 v0.). van gode hem

niet en trecten. want so en mochte hy vader noch moeder niet laten naden

gheboden gods ende gaen in een oerde mer trecke oer dienst hem van gode

soe mach hy se laeten ende gaen in een oerde. Ende hier of spreect sunte

iheronimus in eenre epistolen die hy scrijft tot helyodorum. Al waer dat

zake datty dijn moeder hoer borsten toenden daer sy dy mede heeft ghcvoedet

mit gespreyden haer ende mit ghescoerden clederen ') ende dijn vader opten

dorpel laghe. over trede dinen vader ende gae mit droghen oghen ende vlie

totter bannier des cruces, het is allene een manier der goedertierenheyt in

desen dinghen wreet hebben geweest.

Dat vijfte gebodt.

Dat vijfte ghebot is du en salte niement doden. In welken openbaerlic

al manslach verboden wort. Mer verborghenlic wort daer verboden alle

gramscap mit herten als hat ende nijt. Het is te weten dat voele manieren

sijn van dootslaghe somighe initter hant somighe mit gebode so dode pylatus

cristum. somighe mit raede als yement raet of bidt dat hy dootslach doe,

ende toent hem oerberlic dien hy vervolghen mach wt der dootslacht 2).

Ende alsulke menschen als innocencius seecht sint schuldich des dootslaghes.

Gheestelic dootslach is in welken een mensche wort ghedoot gheestelike

als ten iersten in haete tot enighen menschen. Van welken sunte iohan

1) I 1M f°. 9 r°. .mit schoerden clederen".

2) Cf. hs. Gerson Oec. Frsec. f°. 25 r°. .Secundo consilio puta cum quis alteri

soadet vel rogat ipsum facere homicidiam ostendens sibi utilitatem que sequitur ex

homicidio. et talis secundum innocencium est reus homicidii et cum hoc irregularitatem

incurrit."

K 36 f°. 133 r°. .ende toent hem orberlicheit die hi vervolghen mach wt der

doetalach".

X 114 f°. 9 v° .ende toent hem oirbairlicheit die hi vervolgen mach wt der

dootslach".

Ongetwgfeld moet ook aldus gelezen worden in het Cuvksche hs. Uit de afkorting

van den uilgang heit als- ' is deze meer voorkomende fout gemakkelijk te verklaren
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scrivet in sijnre epistolen. Alle die ghene die synen broeder haetet die is

manslachtich. Ten anderen male duet hy gheestelic dootslach die den an

deren treckct van enen goeden wille ende van enen goeden werck tot der

werlt. want die wort ghedoot inder zielen. Ende dese doen meerren scaede

dan die ghene die cristum cruusten. Als sunte bernaert spreect in enen

sermoen vander bekieringhe sunte pauwels. Ten derden maele geschiet gheestelic

dootslach mit woerden ende mitten monde als in achterclappinghe van onsen

even menschen van haete. Ten vierden maele geschiet gheestelic dootslach

inden wercken. als niet te spijsen ofte hulpen comen den armen in hoerre noot.Dat seste gebodt.

Dat seste ghebot is du en salte niet doen over (f°. 4 r0.)- spul Als sunte

augustijn seecht soe verbiet dit ghebot alle ongheoerlofte hantieringhe der

leden. Ommer verbiet hy al ongheoerlofte begheerte ende alle onreynicheit

des vleys. Ende oec doetmen tieghen dit ghebot lelicke ende oncuussche

dinghen over te peynsen, ende in lelicken ghedachten te nierren al willens

mit ghenuechten ende niet te weder staen nae synen vermoeghen ende

cracht. Want weert zaeck dat yement mit merringhen al willens in vleysche-

liker ghenuechten begheerte hadde te overpeynsen al en woude hy nummermeer

sulke lelicke dinghen volbrenghen mitten wercken Nochtant als sunte augustijn

seecht beginge hy dootlike sunde. Oec duet hy teghen dit ghebot die sijn

eyghen wijf laet ende voer dat gheestelike recht verwonnen ') ende die se

mynt die ghelaeten is duet overspul wt ghenomen om npenbaer overspul

als sunte matheus scrijft Vander sceydinghe mans ende wijfs is voele ghescreven

inden gheesteliken rechte dat alte lanc waer hier te scriven. Mer dient noot

is die mach daer van raet nemen myt enen die hem ghecstelics recht verstaet.

Dat soevende gebodt.

Dat soevende ghebot is du en salte niet doen diefte. In welken ghebode

als sunte augustijn seecht wort verboden al meninghe (1. neminghe met de

Vrye Fries 318) eens vreemden dinghes dat coemt wt ghiericheyden of uut

onrechte. Tieghen dit ghebot doen die ghene ten iersten die hoeren cureyten

loesliken in oeren oflerhande ende tiende bedrieghen. Ten anderen mael die

diefliken ontrecken oeren heren die dinghe die hem van rechte toe horen.

Ten derden mael doen teghen dit ghebot dienstknechte of meechde die

diefliken verteren dat goet hoerre heren ende die oec merclikc aelmisse

gheven teghen hoeren wille sonder noot 2) Ten vierden mael doen teghen

1) K. 85 t'°. 134 v°. -Oec duet teghen dit ghebodt een man die sijn eyghen wyf

laet. wtghenomen om openbaer overspoel ende voer dat gheestelic ghericht. ende die

se neemt die ghelaten is doet overspoel als sancte matheus beschrijft." Hetzelfde

ongeveer leest X 114 1'°. 10 v°. en de Vrije Fries, 318. De woorden van het

Cuyksche hs schijnen uit het verband gerukt te zijn.

2) Vrije Fries, 319 zegt dat ook vrouwen door het geven van aalmoezen tegen

den wil van hare echtgenooten tegen dit gebod zondigen: «Mer dat wart nochtan



Bijdrage tot de middelnederlandsche geboden-litteratuur 55

dit ghebot die den heren hoeren rechten tol of weechgelt ontholden. ende

die sijn sculdich al dat weder te gheven. Oec soe doen tegen dit ghebot

alle die ghene die den anderen ontscrijft of ontrekent of ontweghet of ont-

metet '). Oec doen teghen dit ghebot woeckeners of oec lude die ducwyle

wtlenen hoer ghelt sonder (f. 4 v\) enighe vorwerde 2) meer daer af te

nemen. Mer nochtant mit alsulke moede ende aendachte dat sy iet sullen

nemen boven dat hoeft geit. Dese sint 3) woeckeners voer gode om oerre

quader meninghen. Oec so doen tegen dit ghebot die hoer goet duerre ver-

copen omme vertreckenisse der tijt dan si hem moghen ghelden in der

tegenwordigher tijt4) Ende oec doen teghen dit ghebot die wetelike verco-

ghehenghet in drierhande manieren. Ten eersten mael of dat wijf wacr wjjfachtig

enz." Het woord .wijfachtig" komt mij zeer verdacht voor. K 85 f. 136 v°. heeft

•wennachtich". X 114 f°. 11 r°. heeft winachtig. De volgende plaats van het Ger-

son h>. neemt iederen twijfel weg: .Fallit hoc tarnen in triplici casu. primo si uxor

ipsa sit lucrativa ut notat iohnnnes XXXüu qnaeslione. Qui adeo: Secanda si habeat

bona paterna de tatibua enim bonis sicut de rebus lucrativis malierea possnnt facere

cleemosinam sine licentia maritorum."

1) Ontmeten = door bedrog in het meten iemand te kort doen. Vgl. A. Bijns

42 (ed. Bogaers):

God weet, hoese som crijgen haer substantie

Door liegen, bedriegen, ontachrijven, ontmeten,

Oft anders duer woeckere oft finantie.

De 3 andere met ont samengestelde woorden zijn op dezelfde wijze te verklaren,

vgl. Kiliaen: ontmeten = fallere mensura = inique metiri; ontrekenen = numerando

sive computando fallere; ontweghen = dolose ponderare, vgl. Ruusbr., Tab II, 172

reg. 12: ■■Kink' hier ave corat alle onghewaricheit, dat es: ontweghen, ontmeten,

onttellen, ontrekenen, persemen enz."

2) » zonder de voorwaarde te stellen dat men rente betalen moet.

3) Sint. Oostmiddelned. vorm, te vergelijken met brekent (2 r°.) en haeldent

(5 v0.), cf. Hist v. Troyen, 11053. Dr. De Vooys deelt m(j mede, dat hij zulke

vormen q. a. gevonden beeft in een Ms. Brussel 2224.

4) De Vrije Fries (3e reeks, deel 6) heeft op bl. 320: .Oec so doen teghen dit

ghebot die haer goet duerre vercopen om vertreckenisse der betalinghe dan si hem

ghelden in der tegenwoerdicheit."

X 114 f. 12 r°. .Oick doen tegen dit ghebot die hoir guet duyrrer vercopen

om vertreckenisse der betalinghe dan si hem mogen gelden inder tegenwoirdicheit.

Ist dat die vercoept set in sijn harte om hoe veel hi sijn dinck wil geven hi en

mach sonder sonde dat geit niet vermeerren om die verlangenisse der betalinghe Als

gescreven is inden gerechte Het is gemeen regel des rechtes so wat men eyschet off

ontfaet off begheert om des gheleenden geldes willen totter hoeftsommen dat is woeker."

• tijt" van het Cuyksche hs. zal wel .betalinghe" moeten zijn en in den tekst bin

nengeslopen zijn door het volgende -tijt". Mogelyk blijft evenwel, dat 't eerste tijt

den zin heeft van .tijd of dag, die voor de betaling is vastgesteld".
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pen beesten die siec sint ende des niet en openbaren ende dat is oec dieft*.

Oec doen teghen dit ghebot wercklude die oer werc loesliken doen of die

menigherhande comenscap ') den mensche bedrieghen als een quaet dinc

voer een goet te vercopen. Oec doen teghen dit ghebot rovers ende die

daer toe raden of die se in hoerre herberghen ontfanghen. Want sy scynen

te consentieren den rove een hulpe te doen.

Oee die wetelike of vermoedelike copet gherovet goet. Ende die enige

dinghe vinden ende die holden, want alst gescreven is. Hebstu yet ghe-

vonden ende hcefstu dat niet weder ghegeven dat hebstu ghenomen.

Oec doen 5) teghen dit ghebot die spoelen wt ghiericheit om ghelt als te

dobbelen of wortaeffelen ende ander menighe manier van spoelen dat grote

sunde is ende meerre sunde opten vierdach dan op den wurekdach. Want

sij begheren te wynnen dat onrecht goet is wat si soe cryghen ende vallen

in groeten sunden om voel punten die daer in sculen mit quaeder beghe«-

ten haeppen te wynnen daer sy om spoelen. Siet hier die ghiericheit die

een wortel is van allen quaeden. Menigher hande loeghene ontaemelik zwe

ren, groet woecker als een penninc twe drie of meer in brenghet niet in

een iaer of in eenre weke of in enen daghe mer in eenre ocren. Ende dat

verlies der tijt ende alle des guets dat hy hedde ') moghen doen inder tijt

1) 1. in enigherhande comenscap. De Vrije Vries 1. c. heeft: »in enigherbande

comenscapen."

2) Wat hier volgt is niet te vinden in De Vrye Fries, noch in het Caneellier-

boeck, noch in X 114. Een parallel vind ik in .Dat licht der sele" (BI. 33a) hg

Gedoken. Beil. 135, welke plaats hier volgt : • fan den spelen, ere meieter u dt

duvel. Wo se och synt ghenant. Crisostimus. Got de here, de en leret nicht spelen,

sunder de duvel. Seneca. Io de speler niser is in syner kunst, io he schalkaStigtr

unde boszhafftiger is Ciprianus. De dat spel vunden unde bedacht hett, de heft dit

ghevunden van ingevinge des duvels. We dar spelet utnme geit edder umme geldes

toert, de vulleabrynghet dollyke sunde. Twintich dotsunde in spele ghescheen alse wjj

dat hyr horen unde zeen. Item dar wert volbracht affgoderie. Item dar wert de

name godes unnutliken gênant (Hamb. genoemet). Item dar werden gebroken de

hilligen dage. Item de kyndere werden unhorsam den olderen. Item dar kumpt

dotschlach van. Item dar van kumpt devcric. Item dar kumpt valsch getuchnisse

van. Item dar wert begert vromet gut. Item da wert vorbracht woker. Item dar

wert gebroken dat bot der hilligen kerken, de do allerleye spel verboden heft. Itto

dar kumpt schande aff. Item dar kumpt logene af efte van. Item dar kampt nyd

ende hut van (,Rlatt 33 b). Item dar is valscheyt unde untruwicheyt mede. Item

dar kumpt torn, vlokent unde scheldent van. Item dar wert de tyt unnntliken ver

loren. Item dar wert roverie vorbrocht. Item dar van kumpt bonsprake gode unde

den hilligen. Item dyn even mynsebe velt (Hamb. vallet) van eme dogeliken levent "

3) Vgl. T(jdsch. IV—26 (Gallée. Griseldis) .of hie oerleff hed van den pawes."

Zie hedde ook beneden op f°. 8 v°.
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»

Luttel is te duchten dat dese spoelres dencken dat gued van allen men-

schen als sunte bernaert spreect sal eysschen al den tijt den hy hem hevet

ghegeven om penitencie te doen ende hem te dienen hoe sy den tijt bestaet

hebben.

Dat achtende gebot.

Dat achtende ghebot is du en salste niet segghen valsche getughe Als

sunte augus- (f°. 5 r°.) tijn seccht in welken ghetughe (1. ghebode) wort alle

scaede ende letsel verboden mit welken yement den anderen quetset aen

synen goeden name mit loeghen ende mit achterspraec ende syne goede

werken ten quaetsten trecket van hate. Het is te weten dat alle loghen

die inden gherechte gheseghet wort van dien dinghen die den rechte toe

behoeren is dootlic ende deerlic want sie verkiert die waerheit des rechtes.

Ende ist dat die richter een valsche sentencie voert brenget. ende procu

rator of voerspreker een valsche zake welelike bescuddct die overtreden dit

ghebot ende sundighen dootlike. Ende die richter ende die tugher ende die

voerspreker sint sculdich te beteren den genen die dit onrecht heeft ge

leden naeden rechte. Het is te weten dat die tughe sundighet dootlike mer

(1. niet) ') allcne lieghende. Mer oec die waerheit te verhuden mit voer-

saete opdat enen anderen onrecht gheschie. Oec doen teghen dit ghebot die

dat heylighe sacrament onweerdelike ontfanghen wetende want alsulke men-

schen doen gode meer onrechts dan iudas dede die cristum verriet. ende

dese doen teghen dit ghebot want sy valsche ghetughe gheven van hoerre

heylicheit in oeren werken2). Alst sijn menschen die in dootsunden sijn

ende bijchten se voer den priester ende alle sunden daer sy gode in ver-

toernt hebben mer die opsat van dootsunden daer niet en is nummermeer

daer weder in te vallen soe ontfanghen sijt onweerdelike. ende dese men

schen warden quaeder int ghemeyn dan sy te voeren weren, als iudas sijn

discipel doe by dat ghenette broet nam van ons heren hant ginc wt ende

volbracht in werken dat hy inden wil hadde te doen. Ende oec leyder

1) .Het is te weten dat die tunch sondighet dootliken. niet alleen lieghende. mer

oec die waerheit te verhudende mit voersate. opdat enen anderen onrechte ghescie."

De Vrije Fries 1. c. 821. Het Gerson hs. heeft f°. 40 r°. : .Sciendum etiam qnod

testis mortaliter peccat non solum menliendo et veritatem negando sed etiam verita-

tem occultando."

2) Wat hier verder volgt over dit gebod is niet te vinden in de redactie van de

Vrije Fries (Bijlage). Evenmin in K 35 en X 114. Uit eun tractaat over de 10

geboden, dat afgedrukt staat bij Johannes Geffcken: .Der Bildercatechismus des

fünfzehnten Jahrhunderts Leipzig 1865. I. Beilage XVIII kol. 173, blijkt, dat ook

tegen het achtste gebod doet .Die gevinsichlike (verstellt) bychtet". Nog een voor

beeld bij Geffcken, Beil. I kol. 7: -Die frenndlich und süaze Worte reden mit den

Munde aus einetn falschen Herzen und haben doch Gift auf der Zunge, die falsch

beichten and Basse than nach den Worten: .dies Volk ehrt mich mit den Lippen".
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want voel menscfae onweerdlike ten hevlighen sacramente gaen soe comen

roei sterften ende plaegen op eertrike die soe niet solden wesen weert sake

dat die menschen hem bereyden alst wael behoerden ')• Als santé bernar-

das in een sermoen seecbt inder hoechtijt Tan pmeschen.

Dat negende gebot.

Dat neghende gbebot is. du en salte niet begheren dat dinck dijDS even

kirstens In desen gbebode wort verboden alle begheerte des quaeden willen

mit consent der reden comende wt gbiericbeit om enigberbande (f. S v°.)

dinck eens eren kirstens te vercrighen of mit onrechte te onthaelden. Het

is te weten dat een rreemt dinc mach warden begheert in twien manieren,

want sommigbe menseben begheren sommighe vreemde dinghen mer als sy

weten dat si niet en moghen vercrighen dat sy begeren soe en vervolghen

(r*l in: si) niet hoere begheerten -). Mer wisten sy dat sy mochten ver

crighen die begheerde dinghen sy solden hem stercklike p'ynen te volghen

die begheerte inden wereken. ende dese menschen alsoe begherende sundi-

ghen dootlike. Ten anderen mael syn sommighe menschen die niet allene

en pynighen hem te begheren vreemde dinghen, mer oec daer nae staen

mit al hoeren vlijt ende brengent inden werken te vercrighen dese sundi-

ghen zwaerliker dan die iersten. ende in den rechten staet daer af aldus

Non dimittitur peccatum nisi restituatur ablatum dat is Die sunde en wort

niet vergheven ten sy zaecke dattet onrechte goet weder sy ghekiert. Ende

oec sint sommighe menschen die onrecht goet begeren ende pynen hem van

buten *) of yement van hoerre weghen dat te grijppen mer sy warden ghe-

1) .Dat licht der sele" (BI. Sla) somt vele plagen op, die voortkomen nit de

overtreding van het tetde gebod: •Item desse snnde heten stamm onde ropen. Item

nmme deue lande quant de vlot noe. Item in der nacht Cristi storven vele dntent

der aolven (andere. Item huten noch an deasen dach sterven se vaken des snellen

dode». Item de busen gheyste besitten vaken sulke sundere. Item nmme suiker

sunde willen kumpt vaken dar tyt, ontberinge, hagel, blyxetn unde donner." Geff-

cken, Beil. 133.

2) Er staat bijgeschreven door een latere hand: .mit". Onnoodig, vergelijk K. 36

f°. 139 v°. .mer als si weten dat sijt niet en moeghen vercrighen dat si begheren.

soe en vervolghen si niet hoerre begheerten.

3) De Vrije Fries l.c. 321: .Ten anderen mael syn sommighe menschen die vreemde

dinghen begheren oec mit wtwendighen arbeide. want si arbeiden om alsnlke din

ghen ongheoerloftlike te behouden", cf. K 35 f° 139 v°. Ter vergelijking geef ik

een gedeelte van het Gerson bs. f°. 43 v°. : -Quidam enim conenpiscunt rem alienam.

sed scientes quod non possant obtinere rem concapitam concapiscenciam non perse-

qauntar. Si autem scirent se posse consequi concapita fortissime conarentur ad per-

sequendum concapiscenciam in effect u et isti realiter in concupiscendo peccant mor-

taliter Secando sant quidam qui concupiscunt rem alienam et cum conatu

eiteriori laborant pro tali re illicite optinenda Tertio sunt quidam qoi non

solum conantar concapiscere aliena sed etiam concapita pravis conatibus assequantur."
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hindert van sommighen mensohen dat sy oeren wille niet en volbrenghen,

ofte hevet te voel onlede dat sy bestaen hebben ende haeppen des (si F)

niet moeghen vercrighen dese sundighen dootlike ende swaerüker dan die

alreiersten ende mynre dan diet inden werck volbracht hebben. Teghen dit

ghebot doen oec quaede betaelres die hegheren te holden ende haeldent by

hem boven termijn dat is boven die t\jt dat sijs te Kamen eens sint ghe-

worden dat sy schuldich sin te gheven op die rechte tijt. ten sy dat hy yet

verwarven can een vertrec hem te betaelen in een ander tijt. Dese quaede

betaelres doen oec teghen dat ghebot der natuereu dat spreect. Doe ande

ren menschen dattu wilst dat men dy doe. Een yghelic wil wael betaelt

sijn van synen even kirsten. Hier om is iellick mensche schuldich nae sijn

vermoghen wael te betaelen synen even kirsten anders en holt hy niet dat

ghebot gods noch der natueren. Meer misdoen teghen dese ghebode quaede

rijcke betaelres dan die arme quaede betaelres. Ende voert soe hoed sich

een yghelic mensche wael dat hy willichliken ende goeder- (f°. 6 r°). tierlic

gheve knechten ende maechden hoer loen dat sy verdient hebben van hem

mit arbeyde op die rechte tijt alst hoert sonder vertrec. want het is een

sunderlinghe sunde die roept inden hemel.

Dat tiende gebodt.

Dat tiende ghebot is. du en suite niet begheren dat wijf dijns naesten.

In wilcken ghebode wort verboden alle quaede begheerlicheit des vleysches

als int neghende ghebot alle begheerlicheit der oghen verboden wort op die

pyne van dootsunde. Ende hier in is vlijtelic te merken, ist dat onse here

verbiet die wille der sunden. mit hoe groter strenicheit ende der gherecheit

sullen sy ghepijnt worden die hoewille ') sijn vervullende mitten werken.

Ende gode sijt gheclaghet dat teghen dit ghebot voel wyve ende manne

doen welke al iest dat si niet en willen begheren noch werden beghecrt si

willen nochtant mit ghenoechten merren in onreynnen ghepense ende vulen

ghedachten der oncuusheyt sonder willen ofte wederstaen alsodanige ge

dachten dat nochtant seer vreeslic is ende nae sunte thomas woerden van

aquinen so ist dootlike sunde. ende hier vallen sy ducwile in overmids

langhe of voel overdenckcn den onsuveren werken die sy voer tijts mit per

sonen ghedaen hebben oft daer sy mede omgaen of die si alte neersteliken

1) 1. hoer wille. Vgl. De Vrije Fries 1. c. 322: , Ist dat onie here alleen verbiet

die wille deser sonde, mit hoe groter strengheid der gherechticheit sellen dan die

ghene werden ghepijnt die haren wille sijn verrollende mitten werken, ende teghen

dit ghebot gode sijt ghedaghet (1. gheclaghet)" enz.

X 114 f°. 14 r°. .horen wille".

Het Coyksche hs. leze men aldus: mit hoe groter strenicheit der gherechticheit",

et X 114 f°. 14 r°. «mit hoe groter strengicheit der gerechticheit". Strenicheit

niet onbekend in 't mnl , rgl. Tijdsch. IV, 25 (Galle'c, Griseldis).
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hebben aen ghesien •). In dit ghebot is oec verboden alle quaede manieren

den anderen te treeken totten sunden der oncuusheit. hed sj by brieven

of by baeden of by dreyghinghe. of by ghiften of by beloften of bij loeghe-

nen of by smekinge of by gheordinierden ende kosteliken scoenen clederen

yement daer mede tot hem te trecken tot onsuverheit 2). uut ghenamen

vrouwen die inder echt sijn die om eieren hoeren mannen te behaeghen

soe veer alst mit maten ghescuut ende niement anders te behaeghen ynni-

ghen menschen. Mer better ist dattet gheschiet van hoers mans weghen

diet hem ghebieden te doen alsoe hem te sieren van clederen dan dat st

hem selven daer toe gheven of daer toe gheneyht sin. Want in allen staet

waer een mensehe in is het sy inder echt of niet inder echt gheestlic of

warlic soe wert oemoedicheit ende slechtichet (1. slechticheit ?) ghepresen.

Als onse ghesontmaker ende sijn lieve moeder ons bewesen hebben in

waerre oetmoedicheit ende (f. 6 v°.). armoede. Want cristus god ende

mensehe niet alsoe voel steeds en hadde op eertrike daer hy sijn ghebene-

dyde hoeft hedde moeghen rosten ons te bewysen ende te leren mit synen

werken dat wy niet en sullen vesten onse harten in desen vergenckliken

dinghen mer haesten overmits goeden wereken te comen daert ewelic vroude

sal wesen mitten enghelen. ende oec ist te marken die vleysche begheerte

in ghesichte in gaven, of in sprekinghe ontemelick. of by ghecken tasten

of kussen of helsen. Men sal weten dat niet allene die ghene die begheren

mit volmaecten consente der redene buten echtscap mit eenre ander parsone

te wesen in onsuverheit sundighen teghen dit ghebot. mer oec die sonder

begheerte mit enigher personen te wesen in oncuusheit of wille te werden

begheert totter oncuusheit bliven in onsuveren ghedachten ende wulen 5)

ghedenken der oncuusheit ende nemen hoer loste daer in niet te pynen om

af te werpen of weder te staen alsulke ghedachte. Hier eyndet die tien

ghebode der ewen gaeds die alle gaeder god wil hebben ghehaelden v»n

allen menschen die hoer verstantenisse hebben ende tot hoeren iaeren

comen sijn op die pyne van dootsunden. Ende al ist zake dat een mensebe

beholden mach blyven die dese tien gheboden holt ende nochtant overmids

1) Hetgeen volgt staat niet in V. F. noch in K 35 noch in X 114. In 't luUtt

bs. b. v. volgt op .ende diese alte ncerstich an gesien hebben" onmiddellijk .Ende

al ist sake enz."

2) Veel overeenkomst toont de volgende plaats bij Geflcken 1. e. 45: .Doren dis

gebott würt strenglich verbotten alle weisc und auszwendige boete geberd, dadnirh

ein anders gezogen und gereitzt würt zuo der sünd der ankeüscheit. Es geschese

darch mündtlich oder geschriffllich botschaft oder durch gewaltiklich troewung,

durch gab, durch verheissen, durch liegen und erdacht schmeichlung oder in Qbrigei

(snperfluo) gezierd der kleidung" enz. (ontleend aan Johann Geiler von KeUeni-

herg's Dreieckecht Spieghel, BI. 20b). Vgl. Geflcken. Beil. 76.

3) w voor v is zeer gewoon en moet niet veranderd worden.
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crancheit hem ontgaet in daghelixen simden ende die te versmaen of niet

te achten is seer anxtelic. Als sunte bernaert seecht in enen sermoen van

sunte pauwels bekeeringhe want cleynen sunden warden grote simden

overmits onachtsemheyden ende versmaetheyt. Ende oec soe ist alsulke da-

ghelixsche sunde een sunde inden heyligen ghiest die hier niet noch her

naemaels vergheven en wort ten sy dat sy een inspreken van gode cryghen

of onderwesen werden van gheleerden menschen.

Die seven wereke der ontfermherticheit na den Iycham.Arme ellendighe lude te herberghen. Den hongherighen te spysen. Den

dorstighen te laeven. Den siecken te vanden. Den ghevanghen te verlossen.

Den naecten te cleden. Den doden te begraven.(fa. 7 r°.)

Die seven ghecstelike wereken der ontfermherticheyt.Raet te geven den onberaden. Te leren den onwetenden. Te castijen

den misdadighen. Te troesten den bedroefden. Te vergheven die misdadich

is teghen dy. Te verdraghen die swaerheit ende cranchcyt der menschen.

Ende te bidden voer den misdadighen sunder ').

De negen vroemde zunden.Die ierste is datmen enen anderen quaet heyt doen. Die ander is datmen

raet gieft quaet te doen. Die derde is datmen volbaert gieft tot eens an

deren sunde. Die vierde is datmen enen pryset om synre quaetheit. Dat

vijfte is datmen enen beschermt in sijnre quaetheit. Dat seste is datmen

mede of gave neemt van onrechte te stereken ende te vorderen. Dat soe-

vendc is te bedecken eens ander quaetheit sonder broederlike mynne. Die

achtende is niet te hinderen eens anders quaetheit of wederstaen alsmen

doen mach ende schuldich is te doen. Die neghende is niet te apenbaeren

des anderen toecomenden scaede ende hinder daer ment weet J).

Die ghelove der apostelen ').Dat ierste punt des kirsten gheloven sprac sunte peter aldus. Ie ghelove

1) X 114 l°. 24 r°. (midden) .Van den aeven wereken der ontfermherticheit.

Die wereken der ontfermherticheit sijn seven die lichaemlic ende seven die geeste-

lic sijn. Die lichaemlic sijn die sijn dese. Die siecken vanden, die dorstige laven,

den hongerigen spisen. die gevangen troesten. den naecten cleden. den vreemden

herbergen, den doden begraven. Die seven geestelike wereken der ontfermherticheit

a\jn dese Vergeven den misdadigen. bernspen den sondigen. den onwetende leeren

ende wisen. den twivelenden raden, den bedroefden troesten. (f°. 24 v°.) voir die

aalicheit des naesten bidden, ongelyc om god van dinen even mensche verdraghen.''K 85 f°. 47 v°. — f°. 56 r°. bevat het negende hoofdstuk van het Cancellier

Boeck: «Wie men biechten sal van den VII werken der ontfermherticheit".

2) De vreemde zonden zijn zonden van anderen, waartoe men aanleiding heeft ge

geven en waardoor men zelf misdoet. Vergelijk Tinbergen, bl. 100, waar hij den

Gnotosolitos of Spiegel der Conscientie van Arnold Geilhoven bespreekt.

3) Eene andere volgorde der geloofsartikelen wordt gevonden bij Geffcken, Beil.
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in god den vader almechtich scepper hemelrijcs cnde eertrijcs. Dat ander

sprac sunte andries aldus. Ie ghelove in ihesum cristum synen enighen

soen onsen here. Dat derde punt sprac sunte iacob die meerre aldus. Ie

ghelove in ihesum die ontfanghen is van den heylighen gheest gheboren

van marien den maghet. Dat vierde punt sprac sunte iohan aldus. Ie ghe

love in ihesum die ghepassijt is onder poncio pylato ghecruust ghedoot ende

begraven. Dat vijfde punt sprac sunte thomas aldus. Ie ghelocve in ihesum

die nederclam ter hellen ende des derden daechs weder verrees vander doot.

Dat seste punt sprac sunte iacob die mynre aldus. Ie ghelove in ihesum

die in den hemel is gheclommen ende sit totter rechterhant sijns vaders

almechtich. De soevende punt sprae sunte phylippus aldus. Ie ghelove in

ihesum die sal comen ordelen over levenden ende doden. Dat achtende punt

sprac sunte bartholomeus aldus. Ie ghelove inden heylighen gheest. Dat

(f°. 7 v°.) neghende punt sprac sunte matheus Ie ghelove in die heylighe

kirke ende in ghemeynscap der heylighen. Dat tiende punt sprac sunte symon

aldus. Ie ghelove in die verlatinge en verghiffenisse der sunden. Dat elfte

punt sprac sunte iudas gheheyten thadeus soen symons brneder. Ie ghelove

in die ghemeyne verrisenis des vleyschs. Dat twelfte punt sprac sunte mathias

aldus. Ie ghelove in dat ewighe leven amen.

Die achte salichciden •).

Salich sijn sy die arme van geeste syn, want dat rike der hemelen is

hoer. Salich sin die sachtmoedighen want sy sullen die eerde besitten. Salich

sin sy die wenen of screyen want sij sullen ghetroest werden. Salich sin sy

die hongert ende dorst naeder rechtvierdicheit want sy sullen ghesaedt

werden. Salich sin die ontfarmhartighe want sy sullen ontfarmharticheit vinden

ende vercrighen of verwarven. Salich sin die reyne van harte want sy sullen

gode sien. Salich sin die vredemakers want sy sullen kinder gods gheheyten

werden. Salich sin sy die persecucie lyden dat is vervolginghe ende ver

driet of onrecht ghedaen wort van anderen menschen het sy in woerden

ofte in werken oft mit quaeden harten staen quellick ') op hoer even menschen

om der gherechticheit want dat rijck der hemelen is hoer. Salich sy dy als

201, waar 't vgfde punt gesplitst wordt, welke opvatting meer algemeen schijnt te

zijn, blijkens hetgeen Tinbergen op bladz. 37 zijner dissertatie mededeelt.

Het Cuyksche hs. schrijft het artikel, dat over het jongste gericht handelt, we

derom niet toe aan den verrader Judas, cf. 1. c. In het algemeen verschilt de

apostelnaam bij de geloofsartikelen in de verschillende redacties. .Quos antem arti-

cdIob singuli composoerunt apostoli non multam curandum est, qaum certnm sit eos

spiritu sancto auctore, qui teste Paulo : Omnia in omnibus operatur unus atqne

idem spiritus dividens singulis pront vult: illos edisse." Geffcken, Heil. 200.

1) X UI heeft f°. 30 r°. (midden) .Van die achte salicheden".

2) staen quellick op = «zich slecht gedragen ten opzichte van". Uet subject is

.andere menschen".
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u die menschen vermaledyen ende vervolghen ende segghen alle quaet teghens

u lieghende om my, vervrouwet u ende verblijt u want u loen is dan over-

vloedich inden hemel.

Die seven gaven des heylighen goests

tegen die seven doetlike zunden. ')

Anxt voer gode verdrijft hoverdye. Die gheest der goedertierenheit ver

drijft nydicheit. Wetentheit verdrijft den toern, Stercheit verdrijft traecheit.

Die gheest des raets verdryft ghiericheit. Die gheest der verstandenisse ver

drijft gulsicheit. Die gheest der wijsheit verdrijft oncuusheit.

Van den seven doet zunden 2)

Die ierste is hoverdicheit Die ander is ghiericheit Die derde is oncuusheit

Die vierde is toernicheit Die vijfte is hat ende nydicheit Die seste is gul

sicheit Die soevende is traecheit tot den dienst gaeds. Hier eynde die socven

hoeftsunden soe wie datter mit eenre (f3. 8 r°.) sterft sonder waerighe berouwe

ende wille die sunden altoes te laten hy weer ewelike verdoemt. Ende dit

is onse kirsten ghelove, ende soe wie meende dat dit niet waer en is die

en waer gheen recht ghelovich mensche. Mer het mach schien dat voele

menschen die ghebaede breken ende dootlike sunde doen ende haepen ende

betruwen op die barmharticheit gods int eynde van hoeren leve berouwe

te vercrighen. dese hope ende betrouwen is seer cranc ende bedriechlike

nae ghetughe der heyligher leerrers. Want sunte iheronimus seecht inden

boec van synen sterven. Van hondert dusent menschen welker dat hoer

leven altoes quaet heeft gheweest, in die uere hoerre doot neu 3) een berouwe

cryghet van synen sunden. Sunte augustijn seghet. Leest ende weder leest

1) X 114 f° 23 r°. tractaatje orer de zeven gaven van den H. Gerst.

2) X 114 f°. 16 r°. — f°. 25 v°. tractaat over de zeven hoofdzonden (mul. doot-

eonden).

ft [35 f°. 38 r°. .Wie dat men biechten sal vanden Vil hoeft sunden dat VII

capittel" (v. h. Cancellier Boeck). De volgorde der zeven hoofdzonden (dit is het

woord dat in de tegenwoordige kerktaal weergeeft: 1°. mnl. hovetsnnde, 2°. mul.

doetsunde, beide in den zin van peccata capitalia. Ndl. doodzonde beteekent in de

kerktaal thans alleen peccatum mortale) is verschillend in de verschillende redacties.

Vgl. b.v. X 114 f°. 16 r°. .als in hovaerdichede. nide gramscap traecheit ghiericheit

galsichede ende oncayschede enz.", vgl. Tinbergen, Des Coninx Summe, 153 v.

Weer anders Oodschalc Ro9emondt van Eindhoven in zijn .seer profitclick boex-

ken vander Biechte ende van die seven Dootsonden" (a°. 1617). Zie Tinbergen

1. c. 156 v.

Weer anders Vad. Mus., II, 423: .Ie gheve mi scnldich in die VII dootsonden:

In hoverdicheiden, in ghierecheiden, in traecheiden te Gods dienste, in vrecheden»

in nidecheden, in gulsicheden, in overate, in overdranke, in hate, in nide, in toren,

in gramscape, in oncuushcden."

8) 1. nein = negeen.
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alle die scriftuer der heylighen soe en vintmen niet vreeslikers dan dat die

mensche in dien staet leeft daar hij niet in en daer sterven.

Die ses sunden in den heiligen geest ').Die ierste is mistroest der ghenaeden gods. Die ander is vermetelheit te

sundighen op die ontfarmharticheit gods. Die derde is dat een niet penitentie

doen en wil van gheleden sunden. Die vierde is dat een in verhartheit

toecomende sunden niet laten en wil. Dat vijfde is nydicheit broederliker

ghenaeden of mynne die hem god ghegeven heeft Die seste is een wedcr-

vechten der bekender waerheit Ende dese voerghenocmde sunden sin somtijt

swaer dootsunden. Mer wanneer dat sy gheschien van opsetter boesheit dat

een mensche gloriiert mit enen behaghenden wille inder quaetheit dat hem

quaetheit behaghet als quaet, dan heyten sunden inden heylighen gheest.

Want die selden of swaerliken vergheven werden. Want die menschen werden

selden of swaerliken bekiert. Want si vechten weder die gaven des heylighen

gheests van welken dat verghifnisse der sunden coemt.

Van der biechten.

Bijchte dat is een vrye ende een moetwillighe apenbaringhe alder sunden

die een mensche ie ghedaen heeft teghen die ghebaden gods ende teghens

synen even kirsten mit woerden myt werken mit boesen ghedach-ff3. 8 v*.)

ten of mit wien hy ghesondicht heeft in wat staet dat sy sin nochtant niet

noemende die persoen of op ghewyeden steden of mit gheesteliken personen

of op groten hoechtijden of wt wat meninghen dat die sunden sin ghedaen

want dat beswaert die sunden Oec so sal die mensche segghen alle die bjstant

ende omme stant der sunden dat is dat die snnden verswaert alse overspul

is meerre dootsunde dan ander onsuverheit buten der echt, of mit gheesteliken

parsonen te misdoen is swaerre dan mit warliken personen Sunte bernaert

seecht. Warachtighe bijcht mit enen gansen berou ende mit enen goeden

opset die sunden te laeten dat is een salicheyt der zielen, ende het is een

vermakinghe der doechden, ende het is een scoeringhe der sunden ende het

is een aenvechtinghe der vyande, ende sy sluut den mont dat is dat g»t

of die duer der hellen ende sy duet op den mont of die duer des paradijs.

Sunte augustijn seecht, die sijn sunden bloetlic ontdect voer den priester,

die dect got, ende soe wie datter een verhudet voer den priester die ontdect

god inden ordel voer allen menschen. Ende oec des menschen bijcht is als

of hy niet ghebijcht en hedde want wie niet wt en stort alle sijn sunden

voer den priester die hij weet nae sijnre memorien dat is nasinen weten ende

verstant die gheet van den priester onreynre ende leuker en wech d«n hy

te voeren dcde al scijndent voerden menschen dat hy ghebycht heeft.

Sunte bernaert seecht int boec van synen ghedachten. Een ghewaer be-

rouwich mensche van synen sunden die is altoes in rouwe ende in arbeyde.

1) Cf. K 86 f. 81 v°. (midden) tot f°. 84 r°
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hy is rouwich om voerlieden sunden ende hy arbeit om toecomende dingen

te hueden. Dat is warachtighe penitencie altoes sonder oflaten te bedroeven

vanden voerleden sunden alsoe te besereyen d.itter misdaen is datmen niet

meer doen en wil dat bescreyet is. want hij is een bespotter ende niet ghc-

waerich penitencie doenre die noch duet daer hy penitencie voer doen mot

Daer om wiltu wesen in warachtigher penitencie soe laet of van dootsunden

ende en wil nummermeer sunde doen want dies penitencie ydel is die der

(sic) bevlect mit naevolgenden sunden onghebetert. (f0. 9 rc).

Sunte iohan baptista leerde den voleke te doen weerdighe vrucht der

penitencien. Wat is weerdighe vrucht der penitencien anders dan altoes te

laten dat quaede, ende die sunden die men ghedaen heeft te bewenen mit

ghenoechdoen ende alsmense bescreyt heeft niet weder te doen, dit is ghe-

waerighe penitencie ende ghewandert inden lichte. Want sunte gregorius

seecht. Wy en voldoen niet voer onse sunden ten sy dat wy se laten. Sunte

bernaert seecht. Also voele quaeder ghenoechten als hebben gheweest alsoe

voel sullen der pynen wesen in ghelijcheydcn na manieren der sunden want

volgbestu den vleysche soe saltu ghepijnt werden inden vleysche sueckestu

duerberheit ende behaegelheit der clederen soe sal onder dy ghestroeyt werden

die motten ende dyn overdecsel sullen wormen wesen. Want die guerechtieheit

gods en mach niet anders ordelen dan onse werke verdienen. Want die die

werlt meer mynt dan gode hoverdicheit meer dan oetmoedicheit die gulsicheit

meer dan soberheit oncuusheit meer dan reynicheit die volghet den duvel,

ende sal mit hem gaen in die ewighe pyne. Sunte iheronimus seecht. Grote

sunden moeten van node hebben grote ghenoechdoen, mer die meeste ende

volcomenste voldoeninghe voer die sunden is in weerdigher vrucht der

penitencien. Als die meyster seecht opt vierde boec van sentencien is een

volcomen vermyden alre sunden dootlic ende daghelix ende vau allen oersaken

der sunden daer men mach ende voert aen in ghenen dinghen gade ver-

toernen. Dit is die seker rechte wech tot gode ende is den menschen saliger

dan oft hy om gode een cloester tymmerde ende dit voerscreven opsat niet

en hadde. Ende weert sake dat ie dese dinge ducwyle overlesende eder-

ceuwende weer in mynen ghedachten, het mochte m\jn harte beweghen ende

die vrese gaeds doen vercrighen die een beghin is der wijsheit, ende alsoe

voert comen in die mynnen dat is inden rechte wech der salicheit. Sunte

bernaert seecht Verstaet dat wael dnt niement den toecoemst der doot

blydelic ontfaet dan die in synen leven hem mit goeden werken heeft bereyt.

(f°. 9 v°). Sunte gregorius seecht in dyalogo. Al vaeren die ghedoeptte

kinderen te hemelrijc die in onnoselheyden sterven. Nochtant die spreken

conneu sy werden ducke wt ghestoten vanden hemelricke overmits scholt

vader ende moeder die sy quellic regierden ende leerden. Exempel. Het was

een vernoemt man inder stat van romen, dese had een kint van vijf iaren

welc kint hy alte vleyschelike lief had ende te leckerlikc sonder dwanc op

voedede. Dit kint als hem iet lette of teghen viel soe vermaledydet gade. Op

5
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een tijt so wart dat kint siec ende die vaeder namt in synen seoot als die

ghene tugheden diet saghen ende dat kint began te roepen mit luder

stemmen ende mit bereden (1. bevenden) oghen helpt my vader, ende dot

die vader vraechde wattet saghe. doe seghedet. die swarte moermans sint

hier comen ende willen my hene nemen ende alst dit ghesegbet hadd'.- so

vermaledydet gaede ende in dien vermaledyen gaeds so sterf dit kint ende

voer mitten duvelen. Inden ordel gaeds soe sullen die onsedighe kinder

opstaen teghen hoeren aelders om dat sy se niet gheleert ende ghostiiert en

hebben tot doechden ende vanden quaeden wereken, ende zieden niet en

hielden ende van quaeder gheselscap enniet af ghetoghen ende tot goeder

doechtsamen kinderen te voeghen Als een leerre seecht. die kinderen sullen

claeghen aver den quaeden vaeders ende moeders, want bij hem soe srjn sj

in die last ghecomen. Hier om soe sie een ycghelic vader ende moeder

wael to hoeren kinderen dat sy se wael haelden van sunden ende tot allen

goeden doechsamen wereken te trecken nae hoerre macht. Want sunt*

bernaert seecht. Het sint wrede vaeders ende moeders gheen wynres meer

doders die liever hebben dat hoer kinder verderven aen der zielen by hem

dan sy gaede dienen van hem ').

Sunte bernaert seecht inden boec van den gemmen crucifixi. Waeharmen

wy sien onse hoeft doer lyden ende doer drucken ghegaan inden hemel

ende wy sine lede willen gaen doer ander wege Het waer wonderlic dat

wy saghen doer een gat hoeft (1. thoeft) gaen ende dat lichaem doer een

ander gat. Hier (f°. 10 r°.) omme soe scaemen hem dan die lede weücheit

te hebben onder ander ghedoernde hoefde '). Jhesus die aen een sttke d«

cruces ghehechtet wart hy ende die syne die sin doer een ghedoernde

crone der tribulacien ghecomen totter guldenre croenen der onsterfticheit.

Want men coemt totten hoechsten dinghen niet dan avermids hardt din

ghen, noch tot blyden dinghen dan avermits droevighen. Ende weder om

ghekiert soe sin sathans kinder doer die gulden crone der wellusticheit

ghecomen totter ghedoernder croncn der ewigher verdoemnisse. Onse herc

ihesus cristus seecht inden ewangelio. Ik bin die wech die waerheit ende

dat leven. Glosa. In persecucien in lijden, in doechgen. in versmaetheyden.

ende in armoede des gheests is gheleghen die overste salicheit des mensehen

Sunte augustijn seecht daerom wort enen mensche tribulacie aen ghedaen

op dattet dat vat ydel maket dat vol boesheyden is. ende dat («e) dattet

weder vervult worde mit gracien. Sunte ambrosius seecht. Het en mach

gheen mensche te hemelrike comen sondcr lyden ende becoringhe. Sunte

1) De ouders hebben hunne kinderen niet het leven geschonken, maar rij dood»

ze (Winre van winnen, cf. minre van minnen), by hem beteekent m. i. hetielfde alt

van hem, n 1. door hun toedoen.

2) In 't lis lijkt -der an eene latere toevoeging te zijn. Ik schrap dit ca let»

•onder ghedoernde hoefde".
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bernaert seecht Alsoe onmoghelic alst is te comen sonder scip overt meer

alsoe onmoghelic ist te comen sonder lyden inden hemel. Sunte gregorius

seecht sonder yser wort hy merteler die in synen lyden verduldich is.

Och of wy smaectcn ende verstonden ende die leste dinghen voersaghen.

Ten slotte: wEen ghebet van sunte Agathen" welk gebed door eene

andere hand aan het voorgaande is toegevoegd.

BLADVULLING.

Boccaccio, Decaraeron VIII, 3 : .... e cosi potremo arricchire

subitamênte, senza avere tutto 'l di a echiccherare Ie mura a modo

che fa la lumaca, door Le Macon (1545) f. 181b juist vertaald:

et ainsi nous deuiendrons incontinent riches sans avoir la peine de

barboiller les murailles tout au long dn iour, comme faict le ly-

masson, wordt door Coornhert in zijn 33e der Lustige Historiën

Joannis Bocatij weergegeven door: ende sullen also rijck werden

sonder so arbeydelijcken eenen gantschen dach lanck de mueren te

beplagghen, als Lymassom doet.

Vanwaar de hier gespatieerd gedrukte bijzin", die zonder het

origineel totaal onverstaanbaar zou zijn ? Ik zie in dat » Lymassom"

een geestige (?) woordspeling op den naam »Le Macon" en trek

daaruit het besluit, dat Coornhert de vertaling van dezen Fransch-

man zeer zeker gekend en ook gebruikt heeft. Zie Dr. Haverman

W. D. Hooft en zijne Kluchten (Den Haag, 1895), bl. 66 vlgg.

De aanvulling >aensiende" in den zin, bij Coornhert ter

aangehaalder plaatse volgende op de in het vorige stukje be

handelde tirade, is natuurlijk noodig: » Bruyn ende Buffelmacho

desen man boorende, begonden onderlinghe te lachen ende

malcanderen [aensiende] met ghelate van groote verwonderinghe,

hebben zy Calandrijns raet ghepresen".

De conjectuur is niet gewaagd, vgl. het Italiaansch »e guatando

1'un verso 1'altro" en het Fransch, bij Le Macon »et regardans

1'ung lautre".

Warffum. g. a. nauta.
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VONDELS BLOEDVERWANTEN.

HANS DE WOLFF.

Door de goedheid van den heer J. van der Hammen Nz. te

Besoijen ontving ik eenigen tijd geleden een afschrift van een

hein toebehoorenden origineelen schepeubrief. Die schepeubrief,

welken ik hier laat volgen, bevat nieuws omtrent Hans de Wolu

»zydelakencooper" te Amsterdam: wij leeren er uit dat hij a° 1639

voor de aanzienlijke som van / 23390.— een huis heeft gekocht

in de Warmoesstraat, »genaemt Keulen, daer tegen woordich de

twee snuytters uythaughen" ').

Misschien is de hier bedoelde Haus de WolfF, de zoon van

Vondels gelijknamigen zwager en niet die zwager zelf. Deze

immers woonde wel iu de Warmoesstraat, evenals zoovele van

Vondels vrienden en bekenden, doch zijn huis heette de Witte

Wolff. Ik vermeld dat op gezag van Alberdingk Thijm J).

Hans of Joan . de Wolfl Jr. woonde volgens Alb. Thijm als

»Sycramer in de Warmoesstraat".

Ik laat hier den bedoelden schepenbrief volgen.

„VVy, Frans Banning Cocq oude Cornelis de Graeff, schepenen ia Amstel-

„redamme, vercondeu ende kennen, dat voor ons gecompareert sijn de Heeren

„Burgemeesteren ende Regierders deser steedo. Ende geliedeu, dat op den

„13*" January anno 163'J, by executie derselvor stede, vercoft is geweest

„Uans de WolfF, zydelakeucooper, een liuys ende erve, staende ende gelegen

„inde Warmoesstraet, tegenover de VVyde Kerckstoegh, genaemt Keulen, daer

„tegenwoordicli de twee snuytters uythanghon, ende Lendenen van sijn off

„geweest hebben de kinderen ende erffgenameu van Michiel Gijsberls Hobbe-

„sack aeude Noortsyde, ende Reynier Andriessen, zydewinckelier, aende Zuyt-

„syde, streckende voor vande straet tot achter aenden Amrack, staende overal

„op sijn vrye muyren, behalveu het achterhuys, staende op een genieene muvr

„aonde Zuylsyde niet Reyuier Andriosse voornoemt, onder conditie dat d'ev-

„geuaer van 't huys, staeude opdo lioeck vando VVyde Kercksteegh, aen ende

1) De Koever spreekt van een huis in de Warmoesstraat waar de . Meercat" is

den gevel staat en .Geulen" uithangt als het woonhuis van Roetert Ernst. (Zie D.

Warande, N. Reeks II, 506, 524 )

2) Genealogie De Wolf achter Alb. Thym's Portretten va* Jooit hom de* 1'ondeL
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„op 't selve huys geen gevel off platten sal moogen maecken, nocli 't selve

„huys niet hooger timmeren dan 't selve tegenwoordich getimmert is, Wel-

„verstaonde mode, dat de loode gooton, aende Noort ende Zuytsyde van desen

„liuyse gelegen, halff ende halff met syne lendenen onderhouden moeten wer-

„den, met conditie dat dit huys ten eeuwigen dagen sijn water sal moogen

„loosen door de riool van des voirs. Ueynier Andriossens huyses achtergevel

„aff tot inden Ammerack toe, naer breeder inhout van 't accoort, tusschen

„Adriaen Cornelissen opden 18'° May anno 1600 gopassoert voorden notaris

„David Mostart; dat oock de pompen, zekere loode backen endo de loode

„buysen, met oock het affdack, vast sijnde aenden huyse van Rcynier Andriessen,

„aldaer precario gebruyckt werden. Voorts in allen schyne 't voors. huys ende

„erve ter voors. plaetse gelegen is, beheynt ende betimmert staet, toebehoort

„hebbende Jacob Pieterssen Hoogcamer, voorde somme van drientwintigh

„duysent driehondert ende tnegentich guldens, die den voors. Hans de Wolff

„te borde gebracht ende betaelt heeft, ende wederomme bekeert zijn, zoo verre

„die strecken mochten, inde schulden, commeren ende lasten daormede 't voors.

„huys ende erve, off die 't zelve plagh toetebehooren, beswaert is geweest,

„blyckende by 't Registre vando affschryviuge daeraff gehouden, zoodat mids

„dien, opde borghtochten, genoomen vanden ontfangers vaude penningen, de

„Burgemoostercn voornoemt, vander voors. steede weeghen, belooft hebben

„'t voors. huys endo erve in manieren voorsoyt to vryen, ende vry te waren,

„jaer ende dagh, als men in gelycken schuldigh is te doen, ende alle oude

„brieven aff te nemen, zonder argh ondo list. In oirconde desen brieve bese-

„gclt met onsen segelen den zessentwintichsten July anno sesthienhondert

„veertich".

„B. Reael".

De heer Van der Hammen meldt mij nog het volgende:

>Bij de bestudeering van het kerkelijk archief der Hervormde

Gemeente te Waalwijk, dat bijzonder rijk 13 aan oude, uit de

13de, 14de en 15Je eeuwen dagteekenende schepenbrieven en

testamenten, ontmoette ik enkele malen den naam van den Vondel,

b.v.

Begraven te W. 14 Oct. 1721 : Jacoba du Bois, wede. van

den Vondel.

Begr. te W. 3 Juni 1729: Balderieus van den Vondel.

In het archief van de R. C. kerk vond ik:

»21 Junius 1704. Inierunt sponsalia Judocus van den

» Vondel et Jacoba du Bois coram me Waltero Colen, pastore,

>et testibus Helena van Meulwijck et Cath. Colen".
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>7 Julius 1704. Contraxerunt Jodocus vanden Vondel,

» Amstelredammensis, et Jacoba du Bois, coram me, Waltero

»Colen, pastore, et testibus Elizabett de Witt et Cath. Colen".

De hier genoemde leden der familie Vondel, ook de du Borg'

behoorden volgens de onderzoekingen van den heer v. d. H.

tot de deftigste familiën van Waalwijk en waren Roomsch-

Katholiek.

Ik voeg hier slechts bij dat de hier Judocus genoemde Vondel,

echtgenoot van Jacoba du Bois, in Alb. Thijm's Genealogie ran

Baertgen Hooft en van Vondels Kleinkinderen ') op zijn Hollandsch

Joost wordt genoemd.

Q. KALFF.

BEDEN.

Ons heden, Mnl. hede en heden, heeft meer dan één poging

tot verklaring uitgelokt. Bij alle verschil van gevoelen, zijn de

geleerden het eens dat hiudu in den Hêliand, hudigu, hodigo

in de Essensche oorkonde, Ofr. hiudega en hiude, Ags. heodag,

Ohd. hiutu, gewestelijk Ndl. huid en huiden, niet met hede of

heden vereenzelvigd mogen worden, want in de samengestelde

uitdrukking hiudu, enz. vertoonen beide deelen der samenkop-

peling een naamvalsvorro, wat he niet zijn kan. Wat is he dan?

M. i. onmogelijk iets anders dan de zuivere stam hi, dien wij

in verbuiging aantreffen in Got. himma-daga, in hiudu, enz. en

in 't Latijn in de afgeleide bijwoorden cis en citra, in Lit. szit,

Slavisch si, alsook in Gr. aiinepov, uit KJ-^fiepov.

Het gebruik van echte samenstellingen om hetzelfde begrip

uit te drukken is in de Idg. talen niets bevreemdends. Zoo

heeft het Skr. adyd, uit den stam a, deze, dit, en dya, een

verouderden naamvalsvorm van een woord dat >dag" beteekent.

De Osseten zeggen abon, uit a eu bön, dag. in den Ironschen

tongval, aboni in den Digorschen ; boni is een locatief, bon is

1) A. w.
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een accusatief; vgl, hin-dag, dat ook een accusatief is, in den

Hêliand. 't Gr. cviiAepov bevat als eerste lid denzelfdeu stam als

heden. In 't Welsh zegt men heddyw, uit he, deze, dit, en dyw,

dag; Bretonsch hiziu; natuurlijk hebben he en dyw etymologisch

niets met hi en dag gemeen, maar ze zijn van gelijke beteekenis.

Het Ags. bezit naast heodceg een bijwoordelijk idceges (yda-ges,

igdceges), waarin ï niets anders zijn kan dan de sterke stamvorm

van i, deze, dit, overeenkomende o. a. met Skr. ay(am).

Een woord dat in denzelfden gedachten kring behoort als heden,

is 't Got. gistradagis, morgen, ook een echte samenstelling. Ter

loops zij opgemerkt dat het met gis-, Gr. ;fcSi«, Lat. heri, enz.

verwante Skr. hyas niet alleen » gisteren", maar ook «morgen"

beteekent; evenzoo Pali kiyyo, hïyo, bijv. Jataka IV, 481;

Sutta-Vibbanga II, blz. 63; 69, waar het » morgen" beteekent;

de beteekenis » gisteren" kan men in 't Wdb. vinden.

Heden, evenals ook huiden, vertoont den uitgang van een

bijwoord '), naar 't voorbeeld van gisteren, Ohd. gesteron, naast

gister, Mhd. gester. Bijwoorden op n uitgaande zijn, gelijk men

weet, zeer talrijk in de Germaansche talen, en menigmaal staan

vormen met en zonder n gelijkwaardig naast elkander; bijv.

Ohd. ferron, longe, Mhd. verren, Ags. feorran, naast ons verre;

IJsl. giarnan naast On. giarna, Ags. georne, Ohd. gerno, Nhd.

gerne, Ndl. geerne, gaarne. Dat de bijw. uitgang in huiden en

heden niet oorspronkelijk kan wezen, behoeft geen betoog; ver

moedelijk heeft het voorbeeld van gisteren invloed uitgeoefend

op de vormen huiden en heden, en ook de omstandigheid dat

ze in het taalgevoel als bijwoorden opgevat werden. Een der

gelijk verschijnsel zien wij bij verscheiden bijwoorden die de

toevoeging van een overbodige s vertoonen, als ruggelings, waar

voor Eiliaan rugghelinck heeft; grootelijks e. dgl.

H. KERN.

1) Oorspronkelijk een naamvalsuitgang, doch niet meer als zoodanig gevoeld in de

oudere Germaansche talen.
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KLEINIGHEDEN.

1. LlJTCOOP.

Prof. Verdam heeft aangetoond, dat lij/coop een vervorming

is van een woord dat in het Middelnederlandsch lijtcoop moest

luiden, — moest, want voorbeelden waren niet bekend (zie

Tijdschrift 11, 237 vlgg.). Het is mij een waar genoegen te

kunnen mededeelen, dat er thans twee aan het licht gekomen

zijn, waardoor de door Prof. Verdam gegeven verklaring van

het woord glansrijk bevestigd wordt. Ze zijn te vinden in een

stuk uit het jaar 1334 »ghegheven des vriendaghes voer sente

Joes dach", d. i. 9 December, afgedrukt in het Oorkondenboek

der Stad Gent (1,983), uitgegeven door den heer J. Vuylsteke:

Item es ghecocht jeghens Willaem vander Maze drie ende

tzeestick Wesels stic kouts, . . ." elc stic coste 24 grote ende '/,

van Vrancrike.

Ende dit hout coste te lijtcope 2 s. grote.

It. es ghecocht jegens Hughe Boyen . . . zees ende twintich

corbele, dese costen te verlegghen ende met lijtcope 13 s. ende 4

d. grote van Vrancrike.

De heer J. Vuylsteke was zoo vriendelijk mij de plaatsen

mede te deelen nog vóór het Oorkondenboek van Gent versche

nen was. Daar het nog een tijdje zal duren, vóór deze ook voor

de taalkunde zeer belangrijke uitgave algemeen bekend en

verspreid zal zijn, scheen het niet ondienstig, die voorbeelden

hier onder aandacht van alle belangstellenden te brengen.

2. Hakes.

In Hollandsche en Friesche dialecten worden niet alleen zelf-

staudige naamwoorden in den genitief attributief gebruikt,

zooals in alle dialecten, maar ook pronomina in den genitief

(zie Boekenoogen, Zaansche Volkstaal, p. lix). Dit gebruik is

reeds vrij oud. Het volgende voorbeeld schijnt geheel met het

tegenwoordige gebruik overeeu te komen. »Eenich goedt coop,
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t'welck hy wiste nu rechte voort syns te wesen", V. d. Sande,

Vijf boecken der getoijsder saeken voor den hove van Vries-land

(Leeuwarden 1652), 417.

In deze drie andere daarentegen vindt men het hares, terwijl

men nu alleen zegt hares: » Andere menschen doen alleen re-

keuschap van het hares, dese moeten 't doen van 't hares ende

oock van veel anderen", Habinxma, Séven wonderl. Gesichten

van Don Francisco Quevada (Amst. 1658), 96. »'t Is waer, dat

dese Duyvel anders niet en doet als Menschen tot den Diefstal

aen te hitsen, ende haer Even-naesten 't hares te bestelen", 280.

>Na dien in der daet de irapetranten zijn bedrogen, als het

hares, volghens de ordere van praeferentie, niet conende be-

comen", v. d. Sande a. w. 328.

3. Beschepen, bescheepdag.

In het Woordenboek der Nederlandsche Taal is medegedeeld,

dat beschepen, in het Middelnederlandsch gebruikelijk in toe

passing op het inladen van goederen, thans nog in België ge

bruikt wordt voor: »op een schip besteden, bij eenen stierman

verhuren", zooals De Bo het uitdrukt. Voorbeelden uit vroeger

tijd konden echter niet medegedeeld worden. Sedert is te mijner

kennis gekomen een reglement voor de visschersnering te Blan

kenberge, door Maria Theresia geoctroyeerd den 10den December

1767 (zie b.v. de uitgave in het Recueil des Ordonnances des

Pays-Bas autrichiens, troisième serie, t. 9, p. 356 vlgg.) Uit de

volgende artikelen blijkt dat beschepen en bescheepdag reeds sedert

eeuwen in de nog geldende beteekenis bekend moet zijn.

a) beschepen. — art. 26. » Nieuwe reeders sullen vermogen,

ofte hunnen aen te stellen stierman, met prima september te

beschepen eenen laever, omme hunne noodige reedinge ende

gereetschap bequaem te maeken, sonder eenige andere persoonen

te mogen beschepen, ditte op peine van enz." art. 124. »Nemaer

den reeder ofte stierman van dusdaenige vaertuygen sullen liber

wesen van t'allen tyden ende wylen soodaenig volk te beschepen

als sy in raede zyn".
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b) hem beschepen. — art. 76. »De maets ofte laevers hun

lieden vervoorderende van hun aen eenen stierman te beschepen,

ten zij enz."

c) met iemand bescheept zijn = zich aan iemand »verhuurd"

hebbende (ook thans nog). — art. 78. » Eenen jongman ofte

laever met synen stierman bescheept zynde, en sal hetselve jaer

synen stierman niet mogen verlaeten enz."

d) bescheepdag. — art. 21. » Voorts sal een ieder, hem bege

vende om voor stierman te vaeren, danof tydelyk (= bij tijds),

dat is ten minsten veertien daegen voor den beschip-dag, inken-

nen moeten doen aen den deken enz.", art. 59. »Den stierman

sal op den volgenden bescheepdag aennemen eenen jongen ge-

seyt laever enz."

4. Tinekl (Kron. v. Vlaend. 2, 233).

In zijn bekend artikel over tooneel heeft Dr. J. W. Muller

onder andere een plaats aangehaald uit de Kronijk van Vlaen

deren, vanwege de Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen

uitgegeven door Blommaert en Serrure, op welke plaats te lezen

staat slaet ende 't meel, terwijl ontwijfelbaar vereischt wordt

staet ende tineel (zie Tijdschrift 18, 231). Toen Dr. Muller mij

destijds verzocht de plaats voor hem te verifieeren, moest ik

hem melden dat er in de bibliotheek der Bibliophilen geen

spoor van het handschrift te vinden was, en dat ik het ook

nergens elders terugvond. Ik heb sedert ondervonden dat ik

op een verkeerd spoor was gaan zoeken.

In de inleiding (blz. ix) op de uitgave wordt medegedeeld,

dat deze bezorgd was > volgens een handschrift . . . dat het

eigendom was van den eerst ondergeteekenden (t. w. Serrure)

doch door hem aen de Maetschappij afgestaen is."

Nu was Serrure een nogal zonderling man. Toen het bleek

dat het hs. in de bibliotheek der Bibliophilen niet te vinden

was, dacht ik niet anders, of er was van dat afstaan aan die

Maatschappij niets gekomen, en ging dus zoeken of ik het niet

terugvond onder de codices die sedert 1839 aan Serrure had
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den toebehoord. Ik monsterde nog eens alle handschriften die

op zijne auctie gereild werden, en een aantal andere die hij

zelf, vóór zijn dood, bij verschillende, mij bekende gelegenheden

verkocht had. Alles zonder uitslag.

Zooals vaak gebeurt, zocht ik op ver afgelegen paden wat

in mijn onmiddellijke nabijheid lag. Eerst toen ik al heel wat

moeite gedaan had, kwam ik op het denkbeeld het oude fonds

der handschriften op de Gentsche Bibliotheek nog eens te

monsteren, en zie, daar lei ik er haast onmiddellijk de hand

op: hs. nr 590 bleek de gezochte codex te zijn.

Hoe hij daar gekomen is, doet nu niets meer ter zake; de

hoofdzaak is dat we nu weten waar hij is. Mijn eerste werk

was natuurlijk de door Dr. Muller aangehaalde plaats na te

slaan. Er staat zeer duidelijk tineel, met een stipje, d. w. z. een

dun schuin streepje, op de i. Maar 't werd me tevens duidelijk,

hoe 't kwam dat de uitgevers tmeel hadden gelezen : op den

voorgaanden regel, boven tin- van tineel, staat het woordje van;

het tweede been der na is op den regel niet omgekeerd, maar

tot onder den regel doorgetrokken en eindigt in een fijn,

eenigszius naar links gebogen streepje. Nu raakt het streepje

op de i van tineel het fijne uiteinde van de n van het woordje

van dat op den voorgaanden regel boven tineel staat; als men

niet opmerkzaam genoeg toekijkt, schijnt het streepje boven de

t van tineel het uiteinde te zijn der n van het daar boven

staande van. Blommaert en Serrure hebben dat ook gemeend,

en 't meel gelezen. Of ze 't ook verstonden, is een andere vraag.

Uit een vluchtige vergelijking met het handschrift blijkt dat

de geheele uitgave vrij slordig is.

5. Toespelingen op den Reinaert.

In handschrift nr 1371 der Gentsche universiteitsbibliotheek,

geschreven in de eerste helft der 15Je eeuw, komt een traktaatje

voor over de biecht, dat ik sedert meer dan tien jaar in mijn

gedachten heb, half en half met het voornemen, het eens te

laten drukken. In den aanhef komt nl. een toespeling op den
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Reinaert voor, die ik reeds sedert lang aan onzen geleerden

vossenjager, Dr. J. W. Muller, heb medegedeeld. Toen ik nu

kort geleden in een jonger werk nog andere toespelingen op

den Reinaert vond, scheen het me toe dat het zijn nut kon

hebben er de algemeene aandacht op te vestigen.

Het traktaatje in genoemd handschrift begint als volgt:

//Als een kersten mensche biechten wille, sal hi hem boghen ter erden,

deneken dat hi daer af comen is ende hebben gans berou van sinen sonden,

met wille die sonden te latene ende te voldoene. Anders waert een vossen

biechte, daer die fabele af seit tot onser leeren hoe hem die vos biechtede,

dat hi der lieden hondere genomen hadde. Seide: //heere, absolveert my

ende laet mi gaen", want die vos sach een hoenken lopen daer hem weder

na lustede ende poechde. Sulke biechte is onvruchtbaer ende spot" enz.

De andere toespeling op den Reinaert, die ik op het oog

heb, is te vinden bij Geeraerdt van Wolsschaten, De Doodt

Vermaskert (Autw. 1654), blz. 69 vlgg. Sprekende van zeker

gezelschap, dat hem niet aanstaat, zegt hij :

Mijn handt die heeft te groote schroomTe steken tusschen schorsch en boom.

waarop dan volgt:

//Hier van hebben wy het exempel van Brui/n de Beir, in het vonnisse

der dieren, die door Beynaert Jen Vos, gheleydt was op de pacht-hoeve van

Lant-fereyt, al waer hy sijne pooten in een opghecloven hollen boom ghe-

sleken heeft om soeten honinck te eten : maer den loosen Vos de spien

en de yssere bertels uyt-treckende, heeft den plompen Beir daer vast ghe-

hecht, soo dat hy naer veel slaghen vcrcreghen vande boeren, het vel vande

pooten schrobbende is al janckende door-gheloopen. Dit aen was hem niet

ghenoch: maer heeft dit spot ghcsegh van Beynaert moeten verdragen."

Maer Reinaert's spottende toespraak wijkt nog al af van die

in het middeleeuwsch gedicht :

Wel hoe! Ken wist het niet, dat ghy 't mijn oom de Bruyn wacrt.

Hoe sy dy soo mis-maeckt al of ghy eenen ruyn waert?

Hoe smaeckt den honinck u ? wel, ist soo goeden cost

Als ghy wel hebt ghemeynt? Lust u wat soctcn most?

Want ghy een minnaer zyt van over-soeten spysen,

lek sal u eenen dranck naer u ghenoeghen wysen

Soo veel ghy halsen kunt. Wel waerom soo ontstelt

(jhy kunt wat dat ghy peyst hier coopen voor u geit.
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Oft hoe naer sy-dy sat, is uwe maegh verladen?

Spreekt Bruyntjen vrijlijck uyt. Doch seght my, wat soudt sehaeden

Dat ghy den most eens proeft? Ick sien wat datter faelt,

Ghy hebt aen Lant-fereyt den honinck niet betaelt.

Syt daerom niet in pijn, wilt daerom soo niet sorghen,

Want Lant-fereyt is rijck die kan u noch wat borghen.

Wel wat is dit gheseyt? hoe is het jock oft droom?

T'is winter in ons Landt, en somer by mijn oom.

Ick die heb voor de kouw mijn hooft in 't bont ghesteken,

Sien dat mijn oom de cap heeft van het zijn ghestreken.

lek die een handt-schoen heb aen mijne handt ghedaen,

Die sien mijn lieven oom met bloote handen staen.

Van Wolsschaten brengt daarna het gebeurde met den kater

in herinnering:

«Den selven boeck verhaelt ock van Tyhaert den Ca/er, die in den strick

gherackt was, door de de selve door-traptheydt, als hy meynde sijnen

appetijdt te versaeden met vette mnysen tot den welcken Reynaerdt desen

schimp gesprocken heeft."

Nu houdt hij zich meer aan 't oorspronkelijke :

Wel Tybaerdt catte-vaer, hoe smaken u de muysen?

Och dat het maer en wist den weert van desen huysen,

Hy gaf u noch een sausch die op dees spijse past

En achter sijnen hof op eene eyeke wast.

Wat singde ghy musieck ? wel ick heb dat vergheten

Als datmen singhen moet voor datmen soude eten.

Och hadde Isegrim sulck eenen kost als ghy,

Ghedanckt sou Iuno zijn, en ick verheughden my!

Het spreekt van zelf dat Geeraerdt van Wolsschaten niet den

Middelnederlaudschen Reinaert, maer het volksboek gekend heeft.

6. NAMEN EN ZINSPRKUKEN.

Naar aanleiding van 't geen door de heeren Buitenrust Het-

tenni en Te Winkel in dit tijdschrift gezegd is over namen

en zinspreuken van schrijvers en dichters uit de 16de en 17de

eeuw (zie XVIT, 301 en XVIII, 264), is het misschien goed

er aan te herinneren, dat we een lijst van dezulke in 't geheel

niet missen. Reeds in de jaargangen 1844— 1849 van de Alge-

meene Kon&t- en Letterbode heeft K. J. R. van Harderwyk vjjf
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lijsten met Zinspreuken van beroemde Mannen en Vrouwen ge.

plaatst. Maar die arbeid werd sedert geheel in de schaduw ge

steld door een dergelijk werkje van den heer F. van der Haeghen,

den bekenden Gentschen bibliothecaris, dat eerst in den Biblio-

phile beige verscheen en daaruit overgedrukt werd, met den

titel:

Dictionnaire des Devises des Hommes de Lettres, Imprimeurs,

Libraires, Bibliophiles, Chambres de rhétorique, Sociétés littéraire*

et dramatiques. Belgique et Hollande. Par F. V. H. Brnxelle*.

Fr. J. Olivier, 1876, 8°.

Twee jaar later gaf wijlen Th. I. J. Arnold, die den heer

V. d. Haeghen reeds eenige bijdragen verstrekt had, een eerste

supplement uit, in hetzelfde tijdschrift; waarop hij in 1883 een

tweede supplement liet volgen, dat verscheen in de Annales du

Bïbliophile Beige. Van beide supplementen werden overdrukjes

in den handel gebracht. Nog voor het tweede verscheen, had

de heer J. F; van Someren in dezelfde Annales 1882, blz. 65

vlg. een lijst gegeven met Devises d'Hommes de Lettres, Reli-

gietUB, Artistes, Diplomates et Guerriers, tirées de porlraits Nêer-

landais et non publiées par MM, F. van der Haeghen et Th. J.

1. Arnold. Belgique et Hollande.

Het was oorspronkelijk het voornemen van den heer F. van

der Haeghen later eene verbeterde uitgave te bezorgen met

aanwijzing der bronnen, doch daar is niets van gekomen. Een

dergelijk werk mogen we binnen kort verwachten van de hand

van den heer V. de la Montagne, bibliothecaris in het Miuisterie

van Justicie te Brussel, schrijver van de Vlaamsche Pseudonymen

(Roeselare 1884).

(Gent, 1901). w. l. de vkeese.

J
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'T ALLEL UIA IS GELEID.

Dr. Beets kende bij het schrijven van zijn artikel over deze

uitdrukking geen ouder bewijsplaats dan de vermelding bij

Sartorius, en ook Prof. Verdam heeft geen eigenlijk Middel-

nederlandsch voorbeeld van alleluia leggen medegedeeld '). Het is

dus wel de moeite waard, er de aandacht op te vestigen, dat

de uitdrukking iu onze middeleeuwsche liturgische teksten niet

zeldzaam is. Zoo b.v.

Hs. nr 4 der Universiteitsbibliotheek te Leuven bevat een

reeks korte «onderrichtingen" op het evangelie van de meeste

zon- en feestdagen van het jaar. Het is geschreven in het

midden der 14de eeuw, ± 1360. Vooraf gaat een tafel, waarin

het nummer voor elke expositie is opgegeven, en daarin leest men

voor den zondag van Septuagesima:

.vi.a a. alsmen legt alleluia. xxiij.

Hs. n r 11 van de bibliotheek van het R. E. Seminarie te

Warmond, geschreven 1475—1481, is een getijdenboek, vooraau

voorzien van allerlei computtafels, o. a. een septuagesima-tafel,

met het opschrift:

In desen Jiguer vintmen den sonnendach daermen alleluia leyt

en verder na deze tafel :

Om te vinden altijt den sonnedach daer men Alleluya leyt soe

set .men M cccc l. op die E inden beghin van desen voer-

screven tafel . . .

Alsmen aldus den sonnendach daetmen alleluya leyt ghevonden

heeft inden overste reghel soe ist altijt paescen datter onder

staet

1) Zie dit Tijdichrift, XVI, 290; XX, 22.



80 W. L. de Vreese, U AlUluia is geleid

Hs. nr 3 ia de bibliotheek der Bollandisten te Brussel, is

een Dietsch Breviarium, geschreven omstreeks 1480. De lessen

voor Septuagesima hebbeu dit opschrift:

Die sonnendach lxx* alsmen alleluia leget

Hs. n' 16 in de Bibliotheek der EE. PP. Franciscanen te

Weert is een Dietsch Ordinarium Missae uit het begin der

16de eeuw (de computtafels en 't begin van den tekst ontbreken ).

De aanwijzingen voor de zondagen van Septuagesima dragen

de volgende opschriften:

Des sonnendach alsmen allalluelua (sic) leyt opten anderden

sonnendach alsmen alleluia leit

Opten derden sonnendach na dat men alleluia leit.

In de kalenders vóór getijdenboeken wordt bij den zondag

van Septuagesima vaak aangeteekend : >hier leyt men alleluia",

en in passionalen vindt men soms een les voor dienzelfden

zondag met het opschrift : Als men alleluia leyt.

Gent, 1903. willkm dk vreese.

J



THEODORE RODENBURGH.

{Vervolg van Dl. XXI, 296).

Eglentiers Poetens Borstweringh. Anist. 1619.

Opdracht aan prins Maurits, waarin deze woorden opmerking

verdienen, in verband met de dagt. : »lesten Mey 1619":

My ghedenkt, genadighe Prins, dat (ten tyde mijns residentie by zijn

Ma', van Spangien) voorghesteldt werden, hoe 't mogelijck was, dat zo

grooten vergadering (de marquis Spinola gherapporteert hebbende, dattcr

tachtentich personen in den raed quamen in den llage) een-stemmich kos

ten vereenen: ten aenzien dat zy volkomentlijck niet van een Religie

waeren; nae hun gevoelen. Waer op ick antwoorden: dat m^n in de ver-

gaderinge niet en handelden voor dees tydt op 't stuek van Religie, maer

alle de Heeren een lyn trocken in verweringh teghens hun ghemeene vyandt,

waer over dat de menichfuldicheydt der perzoonen geen on-eenicheyt ver-

oorzaeckten. Dit antwoort schynt nu niet rechtvaerdich te wezen. Doch

gelijck de tyd ons deze verandering braehte, verhoop ick de tydt ons

wederom zal verleenen die rustige eenicheyt, op dat het Vaderland mach

ghenieten 'tgeen door uw Excel'1' was verkreghen.

Volgt lofdicht op Maurits (door R. ?); twee Latijnsche op

R., get. 1. Fontanus l) en T. F. Clotius; tien Ned. get.: Daden

tuygen; Noyt ondanckbaer ; Wie faelt mach fceeren*); E. H.

Sorcht en hoopt 3) ; Non omnia possumus omnes ') ; Noli altum

sapere; E. T. C. ; 't Had zijn begin s); A. F. Levende sterf ick °);

Sublata causa tollitur effectus ; — »Redenrijck-lieverts zangh"

(v. R. zelf, naar taal en stijl te oordeelen) en «Rodenburgs

voordacht" (evenzoo ; vol bijbelpll., op den kant aangegeven).

Het werk zelf is, zooals men weet, eene vertaling van Sidneys

Apologie for Poetrie. — De voorrede van Olney is weggelaten,

1) Vermoedelijk Johan Fonteyn, wicn Wraeckg. Tr. is opgedragen.2) 6. G. (Doorninck, Vermomde en naaml. schr. i. v.).

3) Elias Herckmans (ib. en Biog. Woordenb. i. v.).

4) Hans Koelauts (potloodaant. in 't ex. der Amst. univ. bibl.).

5) S. B. . . . (Doorninck i. v.j Simon v. Beaumont ?).

6) Alex. van Vornenbergh ; (ib.)

6
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ofschoon de man blijkens zijn koppelwoorden een geestverwant

van R. was ; evenzoo de 4 klinkdichten van Constable ; en de

aanhef, waar S. van zichzelf spreekt, op R. toepasselijk gemaakt.

Ook verder vertaalt hij niet mannetje voor mannetje, ja naar

onze begrippen veel te vrij ; de bedoeling was blijkbaar: niet

Sidneys maar zijn eigen denkbeelden te uiten — wat natuurlijk

niet wegneemt, dat hij dezen ook allicht hier of daar verkeerd

verstaan heeft; zooals dadelijk blz. 6, waar Sidney spreekt van

Prosopopeias ') en R. hiervan Profesien maakt. — Maar daarom

is te opmerkelijker dat hij S. woord voor woord volgt waar

deze een idealisme in de kunst huldigt, dat aan Schiller doet

denken :

Natuure verciert heur acrde nimmer zo ryckelyck, ghelyck zommige Poëten

die tapessieren, noch met zo schoone revieren, vrucht-baere boomen, wel-

rieckende bloemen, heughelycke lommeren, springhende water-vlieten, en

dierghelycke. Natuurens wereld is koper, die de Poëten een gouden afbeel

den te zyn: doch ick zal dit laten rusten, maer laet ons spreken vande

menschen, voor wien alle de andere dinghen gheschapen zyn, en laet ons

onderzoecken of nature gheteelt heeft zo ghetrouwen liever als Theagenes,

zo stantvasten vriend als Pj/lade», zo manhaftighen man als Orlando, zo

rechtvaerdigen Prins als Xenophons Cyrus, of zo uytmuntenden man als

AEneas. En laet dit oock niet boertwys verstaen zyn, vermits d'eene werckt

wczentlyck, en d'ander verzierdelyck : vermits dat alle goede vernuften wel

verstaen dat yder kunstmeesters-kunst bestaet in de Idea of oogh-mick van

't werek, en niet in 't zelfde werek 2). En dat de Poet dat oogh-mick heeft,

blyckt klaarlyck by de uytmuntende afbeeldingh en beschryvingh van het

voorghebeelde 3); welcke afbeeldinghe is alleenlyck ghecn inbeeldingh: of

ghelijck men zeydt Casteden inde lucht ghemaeckt: maer werckt zelfstan-

delijck zo verre, datmen niet alleen een Cyrus maeckt, 't welck slechts is

een eyghentlijcke uytmuntingh 4) ghelyck natuure wel gheteelt mocht heb

ben, 5) bestedende aen de wereld een Cyrus, om veel Cyrussen te maken, zo

zy rechtelyck willen leeren hoe de maker hem maeckten. Oordeelt oock niet

1) P. 21 der uitgave v. Edw. Arber, London 1868.

2) Versta: in 't werk zelf (S. : bot to beatow).

3) 8.: And that the Poet hath that Idea, is manifest, by deliaering them forth

in snch excellencic as hee hath imagined them.

4) Versta: uitmunting in één geval (S. : a particular excellence).5) Voeg in: maer (S. : but the work it selfe).
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dat het te flaeuwen vergelyckinghe is, te evenaren 't hooghste punt ') van

't menschelijck verstant met de Hemelsche kracht der natunre; maer gheeft

eerder het rechte lof ende eere aende Hemelsche maker voor die making:

die de mensch geschapen heeft nae zyn eyghen beelde, en zet hem boven,

en over al de wereken van die tweede nature, het welcke in gheene meerder

betoont werdt als in Poëterye, die door de krachte van een Hemelsche azem

voort brengt 't geen de natuure te boven gaet, en met geen kleine proef-

redenen voor de twijfelachtighen van d'eerste ongheluckige Adams-val J),

aenghezien 't herboren vernuft 3) ons leert wat volmaecktheyd is, en nict-

tegenstaende[J onze verdurven wille belet ons dat wy daertoe niet gheraken.

Doch dit voorstel zal by weynighen verstaen, en by noch weyniger ghc-

ainelt4) werden. Doch zo veel, hoop ick, zal my toeghestaen werden dat de

Griecken (met bevestinghe van reden) Poësie gaven de hooghste namen boven

alle gheleertheydt.

En evenzoo, waar hij hieraan onmiddellijk verbindt wat naar

onze of althans veler denkbeelden er meê strijdt: strekking

niet alleen (dit gaat), maar ook leering, zelfs wetenschappelijke,

het doel der dichtkunst:

Poësie is een kunst van naebootsinghe, ghelyck Aristoteles die noemt

Mimesis, dat's een na-beeldingh, of naschilderingh sprekende Jdetaphoricalyck.

Een sprekende schilderyc, streekende om te leeren, en te verheugen. Hier

van zyn drie bezondere eyghenschappen, waer van d'eerste, d'oudste en

d'uytmunstende [sic] is, de welcke nabootsten de onbegrypelicke heerlijck-

heyt Gods, zodanieh waren Darids Psalmen, Salomons gezanghen, de Hymnen

van Moyses en de geschriften van Job. . . . En in dezer wyze (zonder ver-

minderinghe der Heyligher Schriftuer gesproken) waeren Orphevs, Amphion,

Homeer, hun Hymnen 5) en oock van veel anderen, zo Griecken als Romay-

nen. ... De tweede wyze is Philosophael, tzy leerlijck ghelijck Tirtaeus,

Phocilides en Cato, of naturalijck ghelijck Lucretius en Virgilius 6), of

Aslronomical gelijck Manilius of Pontanus, of Historical gelijck Lucan. Doch

die deze wyze van zeggen mishaeght, de fael bestaet in hun oordeel, niet

1) S : too sawcie a comparison to ballance the highest point (etc).

2) Hij meent: om hun twijfel weg te nemen (S. : no sm.il 1 argument to the in-

crednloos).

3) S. : oar erected wit.

4) 3.: granted.

6) Bij S. (t. a. p. 27) juister: »OrpAeus, Amphion, Homer in bis hymnes". S. wist

beter dan I!., dat Ilias en Odusseia geen lofzangen zijn ; aan de echtheid der Ho

merus toegeschreven hymnen, laat staan aan de éénheid van I. en O., twijfel Je na

tuurlijk nog niemand. Blijkt hier niet, dat li. van de ouden alleen de namen kende?

6) By' S. (ib.) weer juister: . Virgils Georgicks".
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begrypende, noch vecstaende d'aenghename uytstraelende zoetheydt dezes

wetenschaps, maer vermidte dese tweede wyze van Poëtiseren is omringhd

van de voorghestelde oogh-mick ') en volght niet het eyghen vindingh-spoor,

of de zelfde Poëten zijn of niet, zal iek de Letterkunst-meesters2) laten

oordeelen, en spreken van de derde wijze, 'twelck oprechte Poëten zyn,

van wien deze twist-redeneringh meest is spniytende: Want de derde en

tweede verschelen zooveel van mankander [sic], als tusschen de slechtste

Schilders die alleenlijck na-bootsen zulckx als hun voorghesteldt werdt 3),

die ghecn wet hebben als alleen zo veel verstandt, dat zy met verween [sic]

schilderen 'tghcen behaeghelijcke voor 't oogh is, als het stantvastige, doch

bedroefde aenghezichte van Lucretia*) die hy noyt sach als [1. maer] de

uytwendighc schoonheydl van zo uytmuntende deughde. Maer de derde wyze

zyn de Poëten, die alleenlyck wezentlijck nabootsen om anderen te leeren,

en te verheughen, maer leenen noch kabassen niets van 't gene is, gbe-

weest heeft, of zal zyn, maer wereken door geleerdtheyts vernuft, door

Hemelsche voorbeeldinghen, van 'tgheen wezen ken, en behoort te wezen —Te prijzen is, dat hij bij Sidney's opsomming van vorsten en

geleerden, die dichters geweest zijn, eenige Nederlanders voegt,

t. w. (blz. 45):

den trcffelijcken ü. Hei/nu waer Leyden op trotst, Batavia op braldt, en 't

schaterende gerucht op dartelt in heughelycke glorie: Ghelijck onze Amsleh

ruyzende gestroom roemt van diep-zinnighen Hendrick Laurenss. Spieghel,

dringhende heur lieve baerkens door 't Haerlemmer Meyr, om offerhande te

doen den onzen te schichtich-verlooren Koornhert.

Daarentegen had hij wel wat beter zyn eigen leer kunnen

toepassen (blz. 11):

.... al-hoewel dal de meeste deele der Poëten hun Poëticaele vindinghe

bekleeden in zo veel-voudige wijze van schryven, 'twelck wy noemen vaer-

zen of rymeryen, dat het zelve maer zyn bekleede verzen en gheen Poëterye,

overmits datter veel Poëten zyn gheweest die noyt en rymden, noch op

maet van Syllaben schreven. En nu zwarmender zo veel Poëten, ick zegghe

rymers, die de name van Poëten gansch onwaerdig zyn.

Waar Sidney spot met de groote vrijheden die de Eng. too-1) Bij S. (ib.) duidelijker: -is wrapped within the folde of the proposed subiect".

2) Hij meent -Gramarians" (S. ib.).

3) Hier ia (door R.'s of 's drukkers schuld?) uitgevallen >en de beate", of zoo

iets; S. (ib.): .the more excellent."

i) Twee regels uitgevallen (waarsch. zetfout); bjj S. volgt (t. a. p. p. 48): ..«hen

she punished in her selve an othera fault. Wberein he paintetb not Lucretia, whom

he never sawe but," enz.



Theodore Rodenbnrgh 85

neeldichters in zijne dagen namen met tijd en plaats, neemt

R. dit wel gedeeltelijk over, maar houdt wijselijk een achter

deurtje open (blz. 47) :

Met redenen machmen dit berispen zomen zich bindt aen Terens en Plaut.

Den treftelycken Poet Lope de Vega Carpio, (in zijn boecxken genaemt:

Arte nueuo de hazer comedias en este tiempo) zeyt dat hy Terens en Plaut

uyt zijn ghcdachten stelt, als hy zijn voorghenomen wercken wil rijmen;

daer by voegende, dat hij zich aen gheen tijdt bindt, maer voorzichtclijck

zijn bedrijven verdeeldt, en meest handelende yets 't geen Historiael is,

oordelende, dat het bevallycker voor de aenschouwers is, het begin en 't

eyndt van alle de ghevallen af te beelden, 't Zelve ghcbruycken oock alle

de Poëten in Enghelandt. Zomen oock wel let op den Italiaen Ridder

Batüst Guaryn, zeer qualyck kanmen ghelooven dat alle de handelinghe van

zijn Pastor fido in een dach, twee noch drie gheschiet kan wezen, 't zelfde

bespeurt men oock in de wercken van Bobert Gernier, Ollenix du Moni-Sacré

en veel anderen '), doch ick prijs 't noch berispt niet, maer zegghe, dat

het werck van een dach of twee {Terens en Plauts leere volghende) treffe-

Hjck en lofwaerdich is.

En Sidney's bestrijding van den clown en de vermenging van

ernst en boert, laat hij geheel weg. Trouwens hij stapt daar

van tooneel en poëzie beide af en begeeft zich in uitvoerige

beschouwing van ... de welsprekendheid — blz. 48—81 ! —

met voorbeeld : lofrede op David, overwinnaar van Goliath, en

lofdicht (sonnet) op ... de strafrechtspleging.

Volgt een stijlproeve; Vermaen-brief || Aan een zeer treffelyck,

deughd-lievenden maer Echt-hatenden Edel-man; waer in zom-

mighe plaetzen naegebootst wert onzen hoogh-geleerden Rotter

dammer" en waar in gevlochten is de bekende brief aan zijn

ontrouwe verloofde, gedagt. »Madril den xv. December, 1613."

Uit de woorden, die er op volgen :

Hier ziet ghy, gunstighe Heer, de rampspoeden uws dienstwillighen

Theodoor, wiens vyfjaerige hope, helaes, onverziens, onverwacht, en tegen

alle reden van 't hoochste top geslingert werdt inde poel aller onlucken,

zullen we wel moeten besluiten dat die brief inderdaad ge-

1) Daar S. geen dezer Schrr. noemt, moet men aannemen, dat K. ze zelf gelezen

had ; die vormen Terens en Plaut daarentegen doen vermoeden, dat hij beiden alleen

kende uit een Fr. vert., of misschien alleen hun namen door de vermelding by Lope.
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schreven en verzonden is ; te meer daar hij strookt met Ro-

denburgs zelfafbeelding in Tyter (Melibea).

Weder bespiegeling der welsprekendheid, weder voorbeelden:

1. »Vertroostings-Redeneeringh" (aan een treurende moeder;

christelijk-stoïcijnsch) ; 2. »Wat is Atheism ?" Die vorm doet

een Engelsch voorbeeld vermoeden. Bij Sidney staat van dit

alles niets; hij houdt zich aan de dichtkunst, die R. blijkbaar,

zoodra hij beproefde zijn eigen weg te gaan, met welsprekend

heid verwarde.

Blz. 170 zegt hij zelfs: »De Poëeten, Reden-rijckers oft wei

sprekers, in wiens verwering ick spreeck" en stelt ze dus ge

heel gelijk. Later beteekent Reden-rycker bij hem weer: too-

neelspeler. Volgt betoog: »dat den Poëet noodzaecklijk moet

uytmunten in de begaeftheyt van goedt geheugen" ; gestaafd

met menigte voorbeelden van geheugenkracht bij menschen ,

die ... geen dichters waren. Van hier komt hij op de nood

zakelijkheid van een fraaie stem voor de Reden-ryckerts oft

spelende personagien ; hierdoor op de temperamenten en . . . hun

betrekking tot de dichtkunst (N.B. de > Flegmatyken" zouden

goede hekeldichters zijn!); springt terug naar

de hoedanicheyt des spelende reden-ryckerts, welcker volkomentheydt schaers

is te vinden, des niet tegenstaende mach de Kamer In Liefd' hloeyende met

reden bogen, van zo treflelycke Ionghe mannen verzien te zyn, als immer

op Tooneel gezien zyn gheweest, zonder eenichzins te misdoen den Italiaen

Spangiaert, Vranck oft Enghelsman. Ghe- ') die Brabantsche belden oock

uytmunten, desghelyckx de lof-waerde Academie, na ick onderricht ben

(want ik niet kan spreken van ghezicn, maer gehoort te hebben) wenschende

daerin te moghen volherden, en dagelycx vermeerderen, om de Ieughden

[sic] in stichtighe en leerlycke bedryven te oeffenen, zonder op hun too-

neelen ontuchtighe, oft onstichtighe bedryven te handelen.

(Zou hier geen hatelijkheid onder schuilen?).... My is van bezondere treflelycke mannen te vooren ghekomen, wiens

[sic] Dochteren ghezien hadden zo ontuchtige voorbeelden op sommige too-

neelen, dat zy hun kinderen ernstich verboden [sic] die plaetzen te schuwen.

Dit zegt — en niet als vertaler van Sidney, maar uit zich

zelf — de vertaler van la escolastica zelosa !

1) In 't drukken bujkbaar lyck uitgevallen.
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Volgen twee bruilofts-tafelspelen voor ongenoemden, waar

van bij weinig dank heeft geoogst:

onlangs verleden de deucht en kunst-lievende Eglentieren uyt liefde des

Kunsts [sic] een goeden Heer myns kennis vereerende met een Taeftel-spel

mijns werkx, in het mids huns bedryven [sic] belet werden, gelyck oft byna

ongodzalich was zodanighe redenering te gebruycken; waerover ik raedtzaem

gevonden hebbe het voornoemde Taeffel-spel in 't licht te laten komen, op

dat een yegelyck kcnnelyck mach zyn, dat ick alleenlyck tracht te verheu-

ghen en te stichten ghelyck een gheschickten Poëet immer behoort te be-

yveren. Niet dat ick de tytel van Poëet myn zelven toe wyde. maer onder

de wetten der Poësie gewillich buyge.

(waartoe, zoo gij in eigen oogen geen poëet zijt?). Het tweedehebben de spelers niet eens mogen beginnen ; en geeft bij omgelijke redenen in 't licht,

niet twijfelende oft den redelycken Lezer zal hier in niet vinden 't geen

eenighzins ontstichten kan.

Ze zijn dan ook zeker beiden veel zediger dan de gewone

bruiloftsdichten van dien tijd; maar R. moet al zeer weinig

aan zijn vroegere werken gedacht hebben, toen hij hier bij

voegde :

als 't oock zo waer, dat ick bemerkten myn penne een zilb mocht voort

brengen 'tgeen de Aenhoorders oft Lezers zoude moghen verergeren, ick

banden de rijmkunst gautsch uyt mijn gheneghentheyt; ten aenzien dat ick

alle onstichtighe Rymers berisp, en 't waer zekers meer berispelyck dat ick

zelven zoude vallen in 't wrack daer ick anderen voor waerschuw.

Het eerste is een gesprek van Cupido (met Echo), Vryagie, Liefd

en Weerliefd, waarin Cupido (= minne, D. XXI, blz. 287), voor

Liefd en Weerliefd moet onderdoen ; de verzen zijn, althans in

't begin, voor R. opmerkelijk vloeiend. Het tweede, van soort

gelijke strekking en gewonen Rodenburghschen vorm, heeft tot

personen: 1. »Het Ty (hij meent: hetY); 2. De nacht; 3. Zeeg-

baerheyt; 4. Eerbare Vreught; 5. Amstel; 6. Begheerte; 7. De

Lenten; 8. Beveynstheyt ; 9. Onbekommertheyt ; 10. Jalousie;

11. Zorgfuldicheyt met de drie gratiën; 12. Ghehoorzaemheyt

en 13. Standvastighe Liefde; n° 7 — 10 komen op

al danssende, en zingende rondom een Eglentiere-boom vol Rooskens, en

op de bladren staet geschreven GÜELUCK; welcke bladen zo aen den
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boom ghehecht moeten zyn, dat men die daer af kan schudden voor de

Bruydt en Bruydegom, en over de Taeffel vallen als de Lenten die gaet

schudden.

Hij begrijpt niet, waarom dit niet mocht vertoond worden ;

nochtans moet er noodzaeckelijck een waerom wezen, of 't is geschiet zon

der reden: is 't zonder reden? zo mach Poësie recht-vaerdich bejammeren

onze neuzwyze eevr' oft verdwaelde stijf-zinnicheydt. Zoudt wel zyn een

ingenomen haet? oft een dom-zinnighe nydicheyt? 't kan anders niet wezen,

zo is 't helaas noch meer te beklaghen, vermits die loffelijckxte ocffeninghen

veracht, verstooten, en verdruckt werden door de onwetende herzenen.

Doch ick verwonder niet, want kunst en heeft gheen grooter ryanden als de

Keet-nieten. Waerover dat een ghezont verstandt zich niet kreunt aen 't

schelden, verachten en benyden van los-hoofdige Poëeten-haters ; want meer

der glorie kan de deughdt niet wenschen, als veracht te zijn van de onwe

tenden welcke verachtinghe (na mijn oordeel) spruyt niet uyt haet tot de

deughd, (want niemant kan zodanige nickerlijcke zinnen hebben de dcugh-

den te haten, jae hoe Goddeloos de menschen ook zijn mogen) maer beny

den de deughden in anderen te zien die zy zelven niet kunnen oeffenen ')

(enz.).

Volgt bruiloftstafelspel voor zijn zuster Anna, 23 Febr. 1615

gehuwd met Pieter Ludens. De personen zijn Ja, Neen, die

twisten, wie van beiden dit huwelijk heeft bewerkt? en Recke-

lycheydt, die deze eer voor zich eischt en verkrijgt; daarbij in

» vertooning" :

Mercurius Giefde (sic), Araeta, Diana, de sterre Ethra en Electra, Cupido

gheloeydt legghende onder de roeten van Giefde (sic), Diana treenende.

De verzen zijn zelfs voor R. erg houterig. B. v.:

.... Rechtvacrdiger echte-kroon voert g'lyk gy waerdich draecht ....

Dit 's den bedurvcn menschs erf van onz' aller Vader ....

Dat yders hert gewill'ch ond'r uw' steelt dtiyeken moet ....

Mits ick de borne ben 's vreed'-gierighe gedachten ...

Beyd' zyt ghy myn tuchtlinghen, als ghy oock niet wilt ....

Vindt nimmer rechte kennis van lusts grill'gh' onwaerdt ....

1) Ik bul deze plaats aan 1° om de opmerkelijke vereenzelviging van de kunst

met het zedelijk goede, 2° omdat het Ie gedeelte (tot niet wezen) elderB aangehaald

is als gericht tegen de Academie. De lezer ziet hier, dat het met dien stryd niets te

maken heeft.
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Volgen bruiloftsdichten voor (zijn broeder?) Pieter Roden

burgh en Anna Kief (12 Mei 1615); (zijn neef?) Dieryck Ys-

brantsz Roodenburgh en Catarina Boelen (4 Febr. 1618) en

negen andere gelukkige paren, 1617— 19, alle in min of meer

strompelige alexandrijnen ; sommige eindigen met een lied —

op een bekende wijze, dus bestemd om door 't gansche gezel

schap te worden gezongen — en (wat wij méér zullen zien)

in beter vloeiende verzen.

Hier mooght ghy zien, Poëten-haters en Rym-kunst-bedillers, ofter jets

veraehtelycks gepleeght werdt in deze handelingen, opent u bedillende

ooghen, en laet uw berispende onredelycke tonghe vry lasteren, maer meer

hoon zult ghy doen aen u zelven, in 't berisp, als aen den Poëet; en om

nu noch wezenllijcker te vertoonen de cdelheydt der Poëten, over-leest deze

naevolghende Emblemen, ofte Zinne-beelden op dat ghy moocht sien, dat Poësie

so veel vermach door beur vaerskens als de Plaetsnyders door 't graveer-yzer.

Volgen 80 Liefds-zinnebeelden, ieder betiteld met een La-

tijnsche en een Ned. spreuk, toepasselijk of door R. toegepast

op de liefde. Hooft heeft er ook zoo geschreven ; maar hij

drukte zijn meening uit in telkens 2 zesvoeters; R. heeft er

zes noodig, en de hoedanigheid is omgekeerd evenredig aan de

hoeveelheid. — Volgen

200 Klinck-dichten gerymt op de Zinnebeelden van G. Rollenhagen ') zoo

zin-ryck als stichtlich om 't spits te bieden aen de Poeten-haeters, in eere

der kunst-lievende liefhebbers van 't hondert-jaerige Eglentier In Liefd

bloeyende, wiens dubbele Gulde-Bruyloft nu den 17 Septemb. 1619 op 't

prachtichst gecelebreert behoort te werden, zo door het zoet-geurighe La

vendel Wt Levender jonst, als Honigh-teelende Bykens uyt Yver, om door de

drievuldicheyts Susterschap te brallen in Amsteldamsche glorie.

Die wensch is naar allen schijn niet vervuld, daar er dan

wel iets van bekend moest zijn ; hij bewijst echter, gelijk reeds

Jonckbloet heeft opgemerkt, dat er toen geen twist was tusschen

1) (6. Rollenhagen), Nncleus cmblematura selectissimorum Col. (1610?) 4°.; 6.

Kollenhagii selcctorum emblemntum centuria secunda, Ultrai 1613. De zinnebeeldige

koperprenten zijn van Crisp. van Passé den oude; de bijbehoorende Lat. verzen,

meest van twee regels, door lioll. ten deele uit oudere dichters gekozen, ten deele zelf

geschreven. CA Hg. Deutsche Biographie Ausg. Duncker & Humblot, i. v. Rollenhagen,

Gabriel). Heyns heeft ze vertaald: Emblemata, Arnh. 1615/16.
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Kamer en Academie; men zou er kunnen bijvoegen: dat K.

toen blijkbaar óók de Academie als een Kamer beschouwde.

Misschien heeft nieuw uitbrekende ') tweedracht de feestviering

belet; voor 't overige is ook van een stichting der Kamer op

17 Sept. 1519 nergens elders iets te vinden. — De klinkdich

ten zijn in zesvoeters, strijk en zet rijmend abba, abba, cdedee;

de opschriften alleen in 't Latijn. Het laatste luidt:

CC.

Perseverante (sic) dabitur.

T'Beginnen ia sccr licht, doch voor men komt ten ende

Het werck zomtijts verveelt, doch my verveeldent niet,

Vermits myn Musa op de deughdens stichting ziet,

En glory die de Negen-Susters zullen zenden.

Stantvasticheyt en kan heur voorneem nimmer wenden,

Waer over ick in d'arbeydt vonde gheen verdriet,

Dus wie stantvastich is Laurieren Krans geniet.

Hoe wel ick my die glory gansch onwaerdig kenden,

't Ghenoegh dat ghy aenvaerd de arbeyd die ick deed,

En door uw gunste wilt de missinghen verschonen,

Waer door ghy maken zult my Musa zeer gereed,

Om u de danckbaerheyt myns herte te betonen,

En zo 'k u door Poëtens Borstweer niet verveel,

Verwacht dan van my Musa eerst-daegs 't tweede deel.

Waarvan echter niets is gekomen, althans niets blijkt.

Hoecx en Cabeljaws ofte Hertoch Karel den Stouten en Ba-

taviana. le dr. 1618. Twee deelen. Het eerste heeft nog den

afz. titel: Hertoch Karels de Stouten Bataviana. Treurspel.

Dit is de » gerechtigheid van Karel den Stoute", behalve door

R. als treurspel bewerkt door Verhoek, Westerman en een onge

noemde te Gent, door Cats als «tweede geschiedenis en self-stryt

1) Nieuw, want er was reeds twist geweest; Coster had zelfs reeds met de Poë

ten» B. den draak gestoken (rede v. Jan Hen in Isabella), vóór zy verschenen was.

Of waren deze woorden toen reeds geschreven en heeft R. ze maar laten staan ? Dit

zou in ieder ander een onbegrijpelijke gedachteloosheid zijn — maar in hem niet.
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daar-in vervat", door de Flines, A. v. d. Willigen en Radijs

Ellens als romance, en door Conscience, met groote wijziging,

als novelle. Zij komt ook voor in een der door Ie Jeune verzamelde

> volkszangen"; en in Steeles Spectator, waaruit Gellert zijn

»Reinhold und Lucia" putte; terwijl een nagenoeg gelijk ver

haal in Cinthio's . Hecatommithi de stof heeft geleverd voor

Whetstones Promos and Cassandra, en daardoor voor Shakspeares

Measure for measure '). Rodenburg heeft ze blijkbaar geput uit

Lipsius' Monita ac exempla of Heuterus' Rerum Bourgondiac.

libri, daar met beider voorstelling de zijne geheel overeenkomt,

terwijl de Edele Cronycke van Vlaenderen er aanmerkelijk van

afwijkt, v. Meteren Heuterus vertaalt en alle andere schrijvers,

wier werken vóór 1618 verschenen zijn, zwijgen s). Zij komt

hierop neer: Earels stadhouder in Zeeland ziet de vrouw van

een man van stand te Middelburg aan om haar te begeeren;

neemt op hare afwijzing den man gevangen onder voorwendsel

van deelneming aan partijschappen ; eischt hare overgave als

losprijs; verkrijgt zijn wil — en doet niettemin den man ont

hoofden. Zij smeekt den hertog haar recht te verschaffen ; de

stadhouder wordt gedwongen haar te huwen en bij uitersten wil

tot éénig erfgenaam te benoemen ; en terstond daarop onthoofd.

Deze voorzeker zeer bruikbare stof heeft Rodenburg uitge

sponnen tot tien bedrijven. In 't eerste gebeurt niets dan de

benoeming van »Heer Vrederyck" tot stadhouder.

In het tweede heeft hij de vrouw, hier Bataviana genoemd,

reeds oneerbare voorstellen gedaan waarover zij in een alleen

spraak klaagt. — Hoe weinig begreep de schrijver, die aldus

de opkomst en ontwikkeling van den hartstocht, waar het ge-

heele stuk om draait, verborgen houdt, de eischen van het

drama in 't algemeen, en in dit bijzonder geval zijne verplich-1) H. M. C. van Oosterzee in Nederland 1877, III, 858. Worp a. w. 217.

2) Ook Commines en Olivier de la Marrhe, die de zaak, indien zij vaar gebeurd

il, moeten bijgewoond hebben; terecht leidt de heer van Ooiterzee hieruit af, dat

het verhaal, althans in verband met Karel den Stoute, allen historischen grond

slag mist.
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ting duidelijk te maken, hoe Vrederyck tot zijne snoode daden

komtl — Balthasar, haar man, bemerkt hare droefheid; maar

zij ontveinst hem de oorzaak. Zonder verandering van tooneel

— die R. trouwens nooit aanwijst — zijn we op eens in

Fredericks woning (want nu heet hij Frederick), waar hij ook

al in alleenspraak over zijn hartstocht uitweidt en Balthasar

hem met zijn benoeming geluk komt wenschen. Na diens ver

trek bespreekt F. met zijne raadsheeren de noodzakelijkheid

»'t Hoecx en Kabeliaus" uit te roeien. Weder zonder tooneel-

verandering en nog altijd in het tweede bedrijf, zien wij Ba-

taviana spinnen, haar zoontjes lezen leeren, met Balthasar een

N.B. theologisch gesprek houden en een bezoek ontvaugen van

Frederik, vermomd als vlaskoopman. Zij wijst hem weder af en

hij besluit Balthasar te doen vatten. Twee neven van Balthasar

komen hem bezoeken, al disputeerende over . . . eenhoofdig ge

zag en volksregeering, met beroep op de Gracchen enz. Fre

derik geeft twee hellebardiers de noodige bevelen ; en Balthasar

wordt weggevoerd — en Bataviaua houdt een alleenspraak, op

zijn goed Rodenburgs afgewisseld door een samenspraak met

de echo — alles in 't tweede bedrijf!

In 't derde: Bataviana bij Frederik, voetval, bekend voorstel,

verwerping, alleenspraak van haar, gevolgd door een van hem.

Balthasar in de gevangenis: Bataviana bezoekt hem, maar zegt

alleen, dat zij geen genade heeft kunnen verkrijgen. Hij be

tuigt zijn onderwerping aan Gods wil, en raadt haar 't nog

maals te beproeven. Zij doet dit — en nu bespaart Frederik

haar verderen tweestrijd: »hij draeght heur met gheweldt bin

nen." — Rodenburgs begrip van een heldin heeft hem blijk

baar verboden haar te schilderen als in den strijd van liefde

en eer bezwijkend; dat hij zulk een schildering niet heeft aan

gedurfd, is niet aan te nemen, daar hij van de moeilijkheid

stellig geen besef had. —

Zoo gaat het voort, nog twee bedrijven en een geheel 2e

Deel lang, met wier ontleding ik den lezer niet wil vermoeien,

daar het werk nu voldoende gekenschetst is. — „Balthasar
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wert onthooft en 't lichaem wert in een kist gedaen"; zegt de

tooneelaanwijzing, zonder duidelijk te maken hoe dit uitgevoerd

kan worden buiten een » vertooningh", dus zonder eerst een

gordijn te sluiten of de betrokkenen daar achter te doen gaan.

Van Bataviana's woorden, als Frederik haar het lijk vertoont,

wil ik aanhalen tot proeve van Rodenburgs treurspelstijl :Als ick bedenck ghy droch tgunt ghy my hebt gedaen,

En wat ong'lucken dat een Vrouwe overvielen,

Soo wensch ick dat ick u met tanden mocht vernielen

Uhy die myn eere staelt, en hem syn leven rooft,

Kan immer in een man dees wreedheyt syn ghelooft:

Baldadigher bedrijf sach niemandt oyt gheschieden,

Noch noyt van wreeder stuck en hoorden ghene lieden,

De hayren rijsen my als ick bedenck u daed.

Vred. 'T is wonder dat ghy my geen antwoort gheven laet(!)

Batav. 'k Verwonder dat ick u niet vliech in u ghesichte,

En uyt de holen ruck het licht uws ooghens lichte,

O ! dat ick maer een man en hebben mocht myn wraeck ;

Ach! dat ick hadde wensch, waer emstich ick nae haeck.

In het tweede deel (waar geen splitsing in bedrijven is aan

gegeven, maar wel bedoeld, blijkens het » Eerste Bedrijf" bij

den aanhef) is opmerkelijk de verschijning aan Balthasars geest

aan Bataviaua in gezelschap van haar neven, maar alleen door

liaar gezien. Een gelukkige greep, zoo 't Rodenburgs eigen

vinding ware. Maar zie Mendosse (D. XXI, blz. 296). Karel neemt

Frederik in verhoor, schijnbaar onder vier oogen, terwijl twee

raadsheeren achter 't behangsel verborgen zijn; en beide

trekken doen denken aan het tooneel tusschen Hamlet en zijne

moeder. Later verschijnt die geest aan Fr. in eenzaamheid (ook

dit is juist gezien) en aan K. in den droom, altijd zonder

spreken; wat trouwens in zijn toestand zelfs een geest moeilijk

zou vallen, daar hij volgens de tooneelaanwijzing zijn hoofd in

zijn handen draagt.

Goedgeslaagd is ook het gesprek van Bataviana met hare

neven, waar deze hare klachten over verloren eer verkeerd be

grijpen, meenende dat zij zich geschandvlekt acht door Baltha-

zars dood van beulshanden; en de arme vrouw bijna niet van
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zich verkrijgen kan duidelijker te spreken. Had Rodenburg, in

plaats van met geweld heroijck te willen wezen, zich aan de

schildering van dergelijke eeuvoudig-natuurlijke aandoeningen

gehouden — wie weet? ....

Vrederyck wordt ook op 't tooneel onthoofd; en bevolen het

lijk in de kist te leggen, die ook yoor B. gediend heeft; een

trek die toch doet denken aan de Edele Cronycke, waar beiden

aan denzelfden boom worden opgehangen. Heuterus heeft niets

van dien aard ; bij Lipsius worden beiden in dezelfde cel ont

hoofd. — Hertog Karel besluit het stuk met als goed rederijker

de »leerlijckheid of moralisatie" te trekken:

Recht-doen de Prins betaemt, want recht moet hebben recht.

Sigismund en Manuella. 2 dln. Geschr. op verzoek van Ven-

nekool, gedagt. Op 't slot van Nassau buyten Brussel den 13

Juny 1632 '), ondert. Rodenborg.

Hoe Jonckbloet en Loffelt konden meenen, dat dit stuk het

zelfde onderwerp heeft als Calderons La vida es suena, is een

raadsel. Reeds een blik op de personenlijst leert anders:

Sophia \

Pliilomella

Manuella

Simonia

Arter

ïerens

Sigismundus ) Ionghmans.

lustiniacn

loffrouwen.

Constantyn

Basilius

Arestina

't Geit.Cupido.

Dienstbode.

vader en moeder van Manuella.1) Blijkens de opdracht van Aurelia in 't zelfde jaar gespeeld: «Dies myn yver

te meer aengepordt is om myn geringe gedichten de weesen en behoeftige ouders toe

te schicken, en te meer ten aensien dat ick verslae myn laetBtc Manuella en Sigismund

soo zeer gesticht hebben als vorderlyck geweest." (Ook aangch. Worp t. a. p. 218.)
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Geen kouing van Polen, geen gevangenbewaarder of wie ook

in de door Calderon gebruikte handeling onmisbaar is; en

bovendien volgt er:

het Toonneel is Amsterdam.

(Amsterdammers met zulke namen !)

't Stuk begint met een deels Arcadiach-galant, deels (zooals

bij R. vanzelf spreekt) geleerd en wijsgeerig gesprek tusscben

de jongelieden. Sigismund en Constanten, beiden verliefd op

Manuella, krijgen twist en trekken bun »pongiaerts"; M. wil

tusschen beide komen ; S. brengt haar bij ongeluk een wonde

toe, »waerover alle de vier Ionghmans hun pongiaerdeu trekken

op Sigismund, die ghedwongen is te vluchten", zegt de tooneel-

aanwijzing. — M. wordt behandeld door »meester Steven"

(blijkbaar een pluim voor Vennekool), met wien S. in overleg

treedt om, als geneesheer vermomd, bij haar te komen.

Haar ouders blijken Constantyn te begunstigen om zijn geld;

zij prijzen Sigismunds kennis en deugd,

maer 't geen men aldermeest

Ter wereld noodigh heeft daer is hij van gebrecklijck

En datmen houd om deughde alleen dat is te gecklijck.

Sigismund houdt alleenspraak door echo beantwoord (en wel

door telkens inderdaad 't laatste woord te herhalen, niet enkel

een rijmwoord te geven, zooals anders wel bij R.). Iustiuiaen

(verliefd op Simonia) evenzoo; Arter eeue, waarbij Philomella

de echo nabootst om hem te laten weten, dat zij zijne liefde

beantwoordt. Manuella (te bed liggende) en Sophia houden er

ieder eene in strofen :

~Z~W" 2 m' I 2 m'

rijmend aabccb.

Cupido komt als marskramer vermomd bij de weder in ge

zellig samenzijn vergaderde jongelui (behalve S. en M. natuurlijk)

en tracht zijn » linten" (zegge liefdebanden) aan den man te

brengen, 't Geit komt »in een langen roe vol munt geschil



96 W. Zuidema

derd" te midden dezer werkelijke personen (immers zoo moet

ook C. beschouwd worden) zonder iemands verbazing te wek

ken, houdt een preek, waarmee C. spot, en verdwijnt. C. schiet

op Terens — met het zeker tamelijk onverwacht gevolg, dat

de jongeheeren en jofferen gaan redetwisten over het wezen

der ziel, de zonde, enz.

Sigisraund bezoekt Manuella als geneesheer — en dan volgt

een prachtige trek van Rodenburghs idealisme:

Siffism ....

Een Roemer/ oft een glas/ om 't Water in te proeven.

Basilius. Te proeven 't water Heer'r1

Sig. 't üesiclit ons wel bedrieght.

lek cureer na mijn wijs/ de proef my selden lieght.

Manuella. Mijn Heer ick vrees' dat u het water sal staen tegen.

Sigism. Acht ick n vryer ben / en u so ben genegen /

Wat van u Lichaem komt my gantsch niet tegen-st&et.

Hy proeft. Doctoren zijn niet kies. Het water is niet quaed /

't Gevalt my wel ').

Const. Mijn Heer/ so ghy het vol wilt schinken

Op haer gezonlheydt sal ick 't met een teugh uyt-drineken.

Sigism. Wat zeght ghy Joffrou / sal ick schencken Constantijn?

Manuella. 't Is zotte klap/ want hy wel roemende soud' zijn

Mijns waters-dranc.

Sig. Nochtans is dit zijn liefdensproeve.

Manuella. Geen proef van Liefde ick van Constantijn behoeve.

Sigism. So hebt ghy proef genoeghV

Man. Van zijn lichtvaerdigheyd

En armelijck verstant.

Const. Wat ist dat Joffrou zeydt?

Manuella. Dat ick u seer bedanck voor dese Liefdens-teken.

(N.B. Bij dit gesprek zijn de jonge heeren en jofferen tegen

woordig.)

Na Sigism unds vertrek zingen allen zijn lof, waaruit weder

een echt Rodenburgsch gesprek over de deugd ontstaat. —

1) Volgen» Cats (Twee en-tnehtigj leven; Werken uitg. Feith, dl. 19, bil. 195)

komt Asklepios de lof toe, dit uiterste van autopsie werkelijk te hebben toegepait;

zijne bron, die hij niet noemt, zal ook K bekend geweest zijn — of Vennekool.



Theodore Rodenbargh 97

Sigism. ia gewone kleeding ontmoet Constanten, die met hem

vechten wil, maar zijn » geweer" verliest en de vlucht neemt.

Philomella, niinnenijdig op Sophia, steekt zich in mauskleêren

om haar gesprek met Arter te beluisteren. In plaats van dezen

komt Terens, dien zij inderdaad bemint; en daarna Arter, die

op Ph. verliefd is. T. en S. kussende af; Ph. speelt echo op

A's alleenspraak; opheldering; kussende af. — Justiniaen en

Simonia gaan samen door. — Manuella's ouders willen haar

aan den dokter geven, die zich nu ontmomt als Sigismund. De

vader trekt de moraal :

Den Doctor men verkeert voor Sigismund aensagh ') /

Doch Chi Sara Sara, want Deughde veel vermach.

Duswenschen wyhun Deughd'in Deughd'8) mach syn groeyende

Ghelijck d'herten syn vereent/ uyt yver, in Liefd' bloeeyende.

Naar allen schijn heeft meester Steven Vennekool de hoofd

handeling met haar medische bijzonderheden aangegeven en

Rodenburg het overige naar zijn gewoonte er aan geflenst.

Maar meester Steven heeft die handeling wel niet zelf gevon

den. Zijn bron was vermoedelijk een Italiaansche novelle; al

thans dat jonge heeren in 't dagelijksch leven geen degens,

maar dolken dragen, is zeer bepaald Italiaansch ; en de ver

momming als doctor kan ten minste zeer goed Italiaansch zijn.

Aurelia treur-bly-eynde. Hs. der stads-boekerij te Haarlem.

Opdracht aan » vaders en beheerders van het Wees- en van

het Oudemanhuis te Amsterdam, get. >Chi sara sara. Op het

Casteel van Nassau buyten Brussel den laesten Octobris 1632'.

Omdat het stuk ongedrukt is, willen wij de handeling uit

voerig bespreken. Personen zijn :

1) Weer een van R.'s krankzinnigheden ; men heeft immen juibt omgekeerd S.

voor een dokier aangezien !

2) Lees Deughde, daar anders bet al vrij houterige vers niet eens het vereiachte

aantal lettergr. heeft.

7
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edelluyden van Coning Arg.

Koning Argonthonus.Koningin Terentia.Princesse Aurelia.Prince Charisius.Hertoch Aristarchus.

Theophilus n. b. desen dient ongebaert te zijn.

Palamedes

Nicander

Ortelius

Hippolitus

Pirot een aerdich moorken.Pirotte een aerdich morinneken.

Lentcllus | , , ■
0„ . twee herders.
Silvio l

Eerste dienaer van Theophilus.Pantellus een herdersknecht.Scherprechter.

Koning, koningin en gevolg bevinden zich op jacht. Charisius

en Aristarchus (beiden verliefd op Aurelia) krijgen twist.Ar. Onwaerheyt.

Char. Dats geseyt alsof het waer gelogen.

Uitdaging '). De anderen verzoeken Aur. het tweegevecht te

beletten. Dit gelukt echter niet; in drie * vertooningen" zien

wij éérst het oogenblik vóór 't begin van 't gevecht; en als

dan de gordijnen weer opengaan '), hebben beiden elkander

doorstoken, »dat men de geweeren after de lichamen door ziet

steken" 3), wat hen echter niet erg schijnt te hinderen ; want

in de 3e staan zij nog op hun beenen en geven elkander

de hand.

Aurelia houdt alleenspraak, natuurlijk over en tegen het

1) Dit zou aan vertaling uit bet Spaansch doen denken, zoo niet nit Huygens

zedeprint .Een sot hoveling" bleek, dat ouk voor den Nederlandschen man van de

wereld in die dagen het Ohy liegt een tweegevecht onvermijdelijk maakte.

2) Over de inrichting van zulke vertooningen zie Wybrands, het Amst. Tooneel.

3) Ieder die schermen heeft geleerd, weet dat zulk een gelijktijdig doorsteken

alleen mogelijk is bij volstrekt ongeoefenden ; zoodat Rodenburgh wel eerst een kunst

broeder van zijn Mr. Adolf had mogen raadplegen. Blijkbaar was het ridderlijke

handwerk hemzelf vreemd.
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tweegevecht. De koning dringt haar aan tot huwen ; zij ant

woordt met een spreuk, blijkens kantteekening ontleend aan la

Noue; zijn naam wordt ook genoemd, rijtnshalve uit te spreken

Nouwe. Alleen gebleven, uit zij hare standvastige liefde voor

Theophilus.

Charisius te bed liggende droomt, wat weder aanleiding geeft

tot drie vertooningen. Wakker geworden overdenkt hij zijn

droom ; en haalt daarbij alle zeven wijzen aan.

Theophilos besluit zich als vrouw te vermommen om Aurelia

te naderen. Hij ontmoet Lentulus, die arm, vader van 9 kin

deren, en toch tevreden is. Aristarchus houdt, in een leunstoel

gezeten met de hand op een doodshoofd, bespiegelingen over

de ijdelheid der wereld — weder een » vertooning". De hove

lingen bezoeken hem en dragen hem, daar hij flauw valt «bin

nen", zegge af. Aurelia houdt alleenspraak in strofen van dezen

bouw :

—— (2 "•) j 2 m.

rijmend aabccb. De hovelingen brengen haar bericht van Aristar

chus vurige liefde, blijkend uit zijn flauwte. (Wie doorstoken

is, kan ook wel zonder vurige liefde flauw vallen, zou men

zoo zeggen ; en waartoe te vertoonen wat toch verhaald moet

worden? of te verhalen wat reeds vertoond is?)

Pirot dient een boerin aan, die zich ontmomt als Theophilus;

omhelzing, gesprek en gebed NB. in elkanders armen. Zij be

sluiten dat T., om steeds dicht bij haar te zijn, zich bij 't hof

zal aanbieden als barbier.

Lentellus vindt zijn dochter door Pantellus onteerd; Silvio

raadt hem aan, te klagen bij den koning. Koning en gevolg

gaan weder op jacht; »dit moet zeer haestich geschieden",

zegt de tooneelaanwijzing. Aurelia houdt alleenspraak, bloedt

uit den neus »dry droppelen die zy vertoont", en gaat binnen.

Lentellus en Silvio komen den koning opwachten ; de koning

komt met koningin en jagers terug en neemt L.'s verzoek

schrift aan.
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Aur. en Th. spreken af, dat bij zich Silentio zal noemen. —

De koningin spoort den koning aan, Pantellus te doen hals-

rechten. Hun gesprek komt op Aurelia, die nog altijd noch

Charisius, noch Aristarchus huwen wil; de koning blijkt te

weten, dat haar hart Theophilus verkoren heeft. De prins en

princes yan Albel (van wie men verder geen woordje hoort)

worden aangediend ; de koningin gaat hen ontvangen. Koning

alleen; besluit Aurelia liever te dooden dan aan 'Theophilus te

geven. — Aurelia houdt alleenspraak a. v., den zakdoek met

de 3 druppels in handen; koning en koningin bezoeken haar;

koningin vindt aderlating noodig. — Koning alleen : Silentio

moet haar laten doodbloeden. — Silvio bericht Lentellus, dat

Pantellus zijn eerste verloofde (van wie nog in 't geheel geen

sprake geweest is) moet huwen.

Aurelia » liggende op haer bedde onder een koninglijc pa-

velloen", houdt alleenspraak a. v. ; Silentio-Theophilus komt ;

omhelzing; vertelt, dat haar vader hem 4000 »gou pistolen"

beloofd heeft; hij zal de aderlating in schijn verrichten. Dit

geschiedt in 't bijzijn der ouders. De koning wandelt over 't

tooneel ; »hier verschynt een yselyke duyvel, die hem somwylen

volgt en somwylen stil staet ;" daarna verschijnt »een vrouw

afbeeldende het gemoedt." Silentio verklaart, dat Aurelia dood

gebloed is. De koning toont diep berouw. »Daer is noch leven

in" zegt Silentio nu (vergelijk Vrou Jacoba) ; en zij bevestigt

dit, door te ontwaken. De koning wil alles doen, wat zij ver

langt. Charisius en Aristarchus, op haar verzoek ontboden,

worden op 't tooneel gedragen en door haar bewogen tot be

lofte tevreden te zullen zijn, al neemt zij geen van beiden

(gesprek in strofen a. v.). > Wyl dat de koning en de koningin

dese haer (bed)gordynen sluyten, so sluyten de toneelsgordynen."

Lentulus en Silvio bespreken de a. s. onthoofding van Pan

tellus. — Theophilus »seer kostelyck gekleet, hebbende by hem

ses dienaers", laat zich aandienen bij Palamedes (waartoe ?) ;

alleenspraak gevolgd door bericht: dat P. hem wacht.

Pautellus in de gevangenis, wordt afgehaald om te sterven.
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Vertooning: »een engel toonende hem een dootshooft", 't ge

moed (a. v.) en geloof, hoop en liefde.

De hovelingen bespreken 't a. s. huwelijk van Theophilus en

Aurelia.

«Vertooning waer Pantellus onthooft werdt. Doch zoude zeer goed zyn,

dat de onthoofdjng daedelyck ') geschieden, 't hooft van Pantellus afgegoo-

ten ') synde en door de scherprechter afgehouden werde, gelijck seer aerdich

geschieden, in mijn werck van Rodemond. En by aldien dat het in sodanige

voegen geschieden, om meerdere schrick te geven, soude ick goedt vinden,

dat als 't hooft afgehouden sal wesen, dat de Scherprechter het opneemt en

vertoont aen de aensienders seggende:

Scherprec (sic) Dit is een eerdiefs hooft hetgeen hier is gevallen,

Laet dit een waerschouw zyn en voorbeeld voor u allen.

De gordijnen sluyten."

Koning : alleenspraak vol berouw, gevolgd door gebed ; ont

vangt een brief van Silentio (proza) in denzelfden geest, be

richtende dat hij Europa verlaat. (Hoe klopt dat? De koning

weet immers reeds, dat Aurelia niet dood is? en heeft reeds in

haar huwelijk toegestemd?)

Pirot en Pirotte komen »yder met een simbelle oft roodehouten ringen met rinckels", dansen en singen een lied metrefrein :

Dat de vreese Godts en deught

Hebben cyndelyck alle vreught.

Drie vertooningen : huwelijk, kroning, trouw zwerende ge

meente; zang en dans a. v.

Theophilus sluit:

Wy danckbaer willen zijn In liefd' bloeyende ijver 3).

Een bron van dit stuk heb ik niet kunnen vinden. Het be

drog met de aderlating zou wel passen in een Italiaansche

1) d. i. werkelijk ; hier natuurlijk : schijnbaar-werkelijk.

2) Versta : afgevormd in was.

8) Zinspeling op de toen pas voltooide samensmelting van Academie en Camer;

zie Jonckbloet.
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novelle ; maar het tweegevecht niet. Misschien is de stof eigen

vinding in dien zin, dat ze saamgeflanst is uit herinneringen

aan vroegere werken. Immers de jacht doet aan Keyser Otto

en Galdrada denken; de naijverige minnaars aan Melibea; de

vermomming als heelmeester aan Sigismund en Manuella; de

zwijgende sinnekens (want zóó moeten wij den »duyvel" en

't »gemoedt" opvatten) aan de geesten in Mendosse en Boeex

en Cabeljaus. Des konings berouw op 't valsch bericht, dat zijn

gruwelijk bevel is volvoerd, is blijkbaar gevolgd naar 't be

kende verhaal omtrent Frank van Borselen, dat R. later te pas

zou brengen in Vrou Jacoba. En de bijhandeliug, die letterlijk

niets met de eigenlijke te maken heeft, niet eens komisch tus-

schenspel is, heeft R. buiten twijfel, indien hij de hoofdhande

ling van elders ontleend heeft, er in gelapt — naar allen

schijn alleen om nog eens weer een onthoofding op 't tooneel

te brengen. Op zichzelve beschouwd, doet zij eenigszins denken

aan Hoecx en Cab.

May8 Treur-bly-eynde Spefl <yp de Reghel : In Liefd' Bloeyende

Yver. Ghespeelt op de Arnsterdarasche Camer, den 11 Junij

1634. — De opdracht begint: »Aen den Erentfesten, Achtbaren

Sr. loban Bets Rodenborgh, Mijn waerde en lieve Broeder.

Door 't versoeck van de lofwaerde, kunst-rijcke Mercuur-lieverts,

beheerschers der Gildebroeders-Kamer In Liefd. Bloeyende Yver l)

verzocht U.E. yets mijns gheringe werckx teghens de May-

Maendt. (enz.). Get. Op 't Casteel van Nassauw buyten Brusel

(sic) 1633. V. E. Gunstighen Broeder Theodor Rodenborg."

Dat dit stuk » eigenlijk in 't geheel geen intrigue" heeft,

zooals Jonckbloet zegt, is te sterk, al is ze zeker magerder

dan in Wraekgkrigers treurspel enz. Centilius bemint Theodora

zonder wederliefde te vinden ; Emilia, door Felix verleid, ver-1) Hier blykt weder, dat h\| de Academie beschouwde als opgelost in de Camer,

niet omgekeerd (Verg. Jonckbloct-Honigh III, 185 vv.) ; en dat hg met het beatuur

dcatyda op den betten voet stond.
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liest hem, daar hij zijn liefde Theodora aanbiedt en verhooring

vindt — na eenig tegenstribbelen, waarbij zij R. aanhaalt »In

't Treur-bly-eynds bedrijf van zijne Manuell' " en hem raadt

dit boek te lezen: hij zal er >veel stichticheyden" in vinden. —

Volkaert bemint Emilia, die hem natuurlijk moet afwijzen,

maar als vriend aanvaardt en na een (weder goed geschilderde)

aarzeling met haar droevig geheim bekend maakt, waarop hij

zweert haar te wreken. Reynhert bemint almede Theodora; en

wel zoo vurig, dat hij haar afbeeldsel aan een boom hangt en

aanbidt, waarover zijn vriend Adriaen hem berispt. Een paar

goede trekken: hij antwoordt op Adriaens godsdienstig en wijs-

geerig betoog slechts: lek Theodora lief! en na voortzetting:

'k Beken / vrund Adriaen / ghy wijslijck hebt ghezeydt.

Adr. Bedaerdt u dan.

Reynh. Helaes !

Adr. Bedaerdt.

Reynh. Hoe? my bedaeren!

>Die Inconsequenzen der Leidenschaft" ') zóó te schilderen

waagt een dichter van R.'s rang zelden en slaagt bijna nooit.

A. is echter bereid om hem te helpen Tb. 's liefde te ver

werven, o. a. door voor haar huis een «Meyboom" te planten.

Dit blijkt evenwel valsche vriendschap, daar Adriaen zelf ook

Theodora bemint (waarom hij dan niet weigert K. te helpen is

niet duidelijk). Felix heeft hetzelfde voornemen opgevat; en

vertrouwt het A. toe, die althans zoo eerlijk is R. niet te ver

raden, maar beweert eerst den volgenden nacht te kunnen hel

pen, waarmee F. genoegen neemt. Theodora houdt in alleen

spraak > wandelende seer aendachtelijck over het Tooneel" een

gloeiende lofrede op Arnstels Maeghde-Rey :

... O Perlen van Europa ! i 2.

Ick, als u dienares, geringe Theodora, )Pronck met u hoogh gerucht; bral met u glorijs naam!...

1) Grillparzer.

2) Van dit halfrijm op z'n SpaanBch heb ik anders bij R. geen voorbeeld ge

vonden.
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De Spaensche loome sloof/ de wulpsche Romaynnin/

De Vrancksche Hovelinf?]/ de schoone Brittannin/

De Poolsche veynsteres/ de zuchtende Deninne/

De hooghe Duydtsch' pralin / de woeste Yrlandinne /

De Schotse Rammelster / en anderen noch meer /

Die comen vry/ ick zegh/ en buyghen voor u neer/

Om leeren vlijticheydt/ en deftigheydt in zeden/

Goed rondheydt in ghespreeck / en raddicheydt van leden /

Mewaerdich in bedrijf/ by yder aenghenaem/

Mits in u hooghe school daer vindmen 't al te zaem /

Daer vindmcn wackerheydt/ en eerbaerlycke staticheydt/

Met wercklyckheydt van gheest/ door deuchds bestieringhs maticheydt/

Aen alles slaende handt/ met naersticheydts ghelaet/

Als Dienstbood' binnen huys/ als Joffrou op de straet.

Doet reeds dit aan Cats denken, nog meer de waarschuwing

en de vermaning aan de Jonghelinghen, die er op volgen. —

Zij wordt gestoord door Centilius »in Raetelaers ghewaedt

raetelende en roepende elff het die kloek elleff", die haar in

dezen schijn komt bezoeken. Zy vryen »zeer eerbaerlijck" ; dan

>Beyde binnen" en we zijn op eens in Emilia's slaapkamer.

Natuurlijk overdenkt zij haar leed; wat men bij R. minder zou

verwachten, is de tooneelaanwijzing: »Zy vlieght van 't Bedde

in haer hembt." Volckaert komt met muziek een meiboom

voor hare deur planten. >Zy kleedt haer onder 't ghespeel" en

laat hem binnen. Hij vraagt en verkrijgt haar ten huwelijk.

»Beyde binnen" en we zijn weer op straat, waar Reynhert met

Adriaen, speelluyden en dienders, allen gewapend en gemaskerd,

Theodora dezelfde hulde komen brengen. Maar ook Felix komt

dit doen ; verliest in 't natuurlijk volgend gevecht linkeroog en

rechterhand en vlucht ').

Hier is doorheengevlochten een vrijerij van vijf paar >land-

knechten en land-meysjens" die telkens optreden als een soort

van rei, nu eens met bloemen bekranst, dan met boerenge-reedschap beladen ; en spreken in de beste verzen, die Roden-

burgh ooit geschreven heeft.

1) Een hand tfhouwen, die niet op een blok ligt — hoe kan dat- en hoe kan

een zoo zwaar gewonde nog vlochten?
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Het is onbegrijpelijk, hoe de man, die in zijn zesvoeters (in

dit stuk even goed als elders) de maat erger verwaarloost dan

de ergste Nieuwegidsers, en van snede in 't geheel niet schijnt

te weten, een veel moeilijker vorm aldus heeft gebruikt:

Boel. Immer dacht ick ghy zoudt neyghen

Om te maecken u mijn eyghen,

Gh'lijck als ick u eyghen ben.

Ael. Ick ontken,

Dat ghy zoudt mijn eyghen wesen,

Want ick zeyden u voor desen,

En zegh noch, ick niemandt wil:

Roel. Oft ghevil(.)

Dat ghy raeckten aen 't beminnen (,)

Zoudt ghy my dan niet bezinnen,

Die u reyne liefde draeght?

Ael. Dat's ghevraeght,

Antwoordt mooght ghy niet verwachten,

Heeleu wil ick mijn ghedachten,

Die gheheymnis blyft by my.

Roel. Seghtse vry,

Laet my u gevoelen weetcn,

Of ghy kunnen zult vergeeten

Die(,) die u verzocht ter eer.

Ael. Nimmermeer;

Want ick blijf aen u verbonden,

Nae ick heb u liefd bevonden;

Doch wie weet oft liefde is?

Roel. 't Is ghewis,

Reyne liefde zonder terghen

Van de lust, of yets te verghen

't üun u eer bevlecken mocht.

Ael. Soo ghy 't zocht,

Weynigh was daar aen bedreven,

Want u eysch door mijn niet-geven

Maekt u zoekingh vruchteloos.

Roel. Reyne Roos,

Waerde Maghet, oft gheluckten,

Dat u lievert u afpluckten

Van u Rooselarens stam!

Ael. Oft zoo quam,
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Sal ick moghen oock verwachten,Dat ghy minder my zult achten

Dan, als nu ghy my niet hebt?

Roel. Niet ghe-ebt

Sal myn liefde zijn; maer vloeyen

En door 't hebben meerder groeyen,

Ja vermeeren daeghlyeks meer.

Ael. 'k Twijffel zeer;

Sien wy niet, als 't Roosken geurich

Is gepluckt door handen keurich,

Dat de waerde gantsch vergaetP

Roel. Dat is quaet;

Als de plucker in 't gheweten

Roosen pluckingh wil vergheten,

Is hy het ghepluck onwaerdt.

Ael. 't Openbaert

Daeghlycx door het wedervaren,

Dat men op de Rooselaeren

't Roosken alderwaerste acht.

Roel. Niet verwacht,

Dat mijn pluckingh yets zal hind'ren,

Noch mijn liefd in yets vermind'ren,

Soo ick 't lieve Roosken pluck.

Ael. 't Waer geluck ;

Maer dat luck is schaers te vinden;

'k Wil my aen 'tgheval niet binden —

Daerom «Neen" ist best gheluyt.

Roel. Lippen sluyt.

Hy kust.

Wel zijn we hier, ofschoon vrij ver van Sidneys Arcadië, toch

nader bij Cremers Over-Betuwe dan Breederoos Amstelland ;

maar daarvoor was Rodenburgh een dichter van hoogeren aard

(ik zeg niet: van hoogere gaven), dan de schepper van Bouwen

Langhlijf en sinnelijcke Nel. Trouwens ook deze idealiseert;

daarvoor was hij kunstenaar. En de grens tusschen ideaal en

conventie heeft R. zeker nergens beter in 't oog gehouden dan

hier, waar het juist — zou men zeggen — 't moeiljjkst was. Is

de reden niet dat hij bij uitzondering eens niet heldhaftig,

maar natuurlyk bedoelde te zijn? En wat den vorm betreft,

heeft de korte slagregel een werking, die mij doet betreuren
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dat Vondel niet méér gesprekken in lyrische maten heeft ge

schreven.

Het slot is als te verwachten was: huwelijk in »vertooningh",

(opgeluisterd door de tegenwoordigheid van Cupido e. a. goden),

van de vijf landelijke paren en van Ceutilius met Theodora en

Volckaert met Emilia — dit laatste wordt handig en ten deele

aandoenlijk goedgepraat; maar blijft stuitend, voornamelijk om

dat zij zoo breedvoerig over haar ongeluk heeft uitgeweid en

het daarbij herhaaldelijk onherstelbaar genoemd. Hoe veel

kiescher heeft de nederige naamlooze dichter van Sandrijn

denzelfden toestand behandeld !

Vrou Jacoba, Erf-Gravinne van Hollandt etc. Historiael-

Treur-blyblyvende l) (sic). Opdr. aan Gerrit Schaep, Schepen enz.

(door drukker? get. Chi sara sara) ; en bovendien aan Michael

Ie Blon, destijds gezant van Zweden in Engeland, ondert. Ro

denburg, gedagt. Op 't Slot Nassau buyten Brussel den 22 Jan.

1638 (volgen al zijn titels). Wij willen dit stuk, het laatste

woord zijner hooggebroosde Muze, uitvoerig beschouwen.

le Bedr. Jacoba opent (in navolging van Seneca?) het stuk

met een bespiegeling over haar levensloop — de jaartallen staan

er op den kant bij. Twee gezanten van hare moeder brengen

haar geschenken. »Alle de Hof-Eedelen leydeu de Ghesanten

in, benevens de Graef van Meurs, Vranck van Borsele en Ian

Burgh-graef')". Na vertrek zendt zij haar »Kamerlingh" Willem

de Bie naar Burgh-graef om geld te leenen voor geschenken

aan de gezanten ; houdt alleenspraak in strofen — als Aurelia —

die, zoo ze eerst in 1637 geschreven zijn, bij vergelijking met

Maysspel achteruitgang aanwijzen; en gaat ter jacht.

Theantomo >Kamer-Joncker" houdt zijn ambtgenoot Walterus

1) Die nauwkeurige onderscheiding doet denken aan Polonius' indeeling der too-

neelstukken (Hamlet, Act. II, Sc. II), maar Shakspeare bedoelde spot; en II. rond

zichzelrcn zeer ernstig.

2) Die niet in de lijst der .bedrvvers" voorkomt; trouwens zwjjgt en alleen bier

optreedt.
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een college over de Bataviers, waartegen Jan Wagenaar niets

zou ingebracht hebben. De Bie komt met leege handen terug,

bij hem »Vranck"; gesprek over ... de munten bij 't huis

te Britten opgegraven. Zij en Meurs gaan >haer Hoogheyt"

opzoeken tot Loosduynen. — >Kluysenaer, lesende in een

Boecxken, knielende, en 't lesen latende spreekt" een bespie

geling van de ijdelheden der wereld, door Silla (Staet-Ioffrouw

van Jac.) beluisterd. Volgt stichtelijk gesprek, om 't welk voort

te zetten zij gaan 't saem wandelen in 't Bosch.

En dan een merkwaardige tooneelaanwijzing:

//V. Jacoba komende van de lacht, de Heeren Ghesanten met hun Dienaers,

üraef van Meurs, Vranck van Borsele, Jan Burgh-graef, De Bie, Theantomo, ')

Walterus, Silla en Dolabella, 2) 'k segh Dolabella alleen, en Silla niet, over

mits zy by de Kluysenaer is."

Jacoba verzoekt Meurs de gezanten 't huis te Voorburgh te

laten zien; en onthaalt hen op een betoog van zijn oudheid.

Met de Bie alleen gebleven, verneemt zij, dat hij vruchteloos

bij Burgh-graef heeft aangeklopt; en zendt hem naar Borsele.

Bespiegeling over 't vernederende van haar toestand in alexan

drijnen (niet de slechtste, die hij geschreven heeft):

Hoe seltsaem dat met my de wercken van de tijt

Staegh woele in onheyl / geen meerder quel ick achte /

Noch grooter ongeneught in een Princesse brachte/

De swieringh van 't geval/ dan als de tegenspoet

Haer met haer Onderdaen / in kleenheyt vallen doet.

«Ben Prineelyck gemoet / het Prinsdom soud vervloecken :

//Als ongelucx bedrijf/ een Prince dringt te soecken

//Hulpreyck aen d'ünderdaen/ en namentlijck in 't kleen:

//Want iu de grootheyt ist voor Princen algemeen/

//Maer 't kleen breeckt de achtbaerheyt/ en 't is 't ontsichs verhinder,

«Vermits de meerder doet/ versoecking aen syn minder/

//De minder siende/ dat zijn meerder hem van noot

//Heeft/ acht zyn meerder kleen/ en waent sich selven groot/

1) Doorloopend zóó geschreven; maar waar de naam in 't vers komt, Wijkt het

vaak te moeten zijn Theantonio.

2) Ook een Staet-Ioffrouw.



Theodore Rotlenburgh 109

//Soo dat de meerder meer verliest door 't kleen ontdecken /

//Als 't gunt de minder doend'/ de meerder kan verstrecken

//Dees redenerings spraeck / Jacoba niet behoeft

Te bruycken want 't bedenck / helaes! haer meer bedroeft1)

enz.

Silla dient Musicijns aan; volgt alleenspraak in strofen:

//Als ick 't gevallens hoop,

//Van 't wereltsche beloop

//Beradich wil aenschouwen,

//En Christlijck t'onder-win,

//So moet ick wat ick vin

//Voor 's Hemels werken houwen.

Enz. nóg zeven zoo; en dan: «Hier begint de Muzique binnen,

en midlertijt leest V. Iacoba in een Hant-boecxken."

De Bie brengt het uit Gouthoeven bekende bescheid, waarop

hem gelast wordt twee gouden halsketens voor de gezanten te

koopen. »Beyde binnen."

Theantomo houdt alleenspraak (in strofen a. v.) over zijn

versmade liefde tot Silla. Zij komt en deelt hem haar voorne

men mede, in 't klooster te gaan. »Beyde binnen."

Jacoba houdt ■:aad met vau Meurs en Borselen, > omdat de

hoofden weer opsteecken, Des Hoecx en Cabeljaus." De gezanten

ontvangen hun halsketens. Jacoba blijft alleen met B. :

Stadhouder blijft ghy hier 'k heb u te seggen yet/

Als een Princesse in haer onderdanen sietEen will'ge wil ten dienst/ g'lijck in u is bevonden/Door 't geen ghy door de Bie mij vaerdigh hebt ghesonden/Soo stijght de gunst in 't hooghst van u Gravinne Vrouw/En tot herken uws dienst ick my verplicht oock houw;Ja wenschte dat ick mocht na waerde u vergelden /Maer glijck de tijts geval mijn strickte kortheyd stelden/Gebreeckt de wil vermoogh.

1) Na 15 regels zonder: . , komen er nog 20 met. Wat die teekens beduiden, is

duister. Een aanhaling vormen boven gegeven regels niet, daar Jacoba's naam er in

voorkomt. Die » staan ook voor de alleenspraak van den Kluizenaar, waar men ze

zou kunnen beschouwen als aanduiding dat hij leest, indien er niet uitdrukkelijk ge

zegd werd, dat hij 't niet doet.
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Vranck. Helaes! me-Vrou gewis

Dat dit de kleinste proef mijns groote neygingh is/

Want wensche dat ick mocht in grooter sulex betoonen/

Soo 'k tot yets nutbaer ben u Hoogheydt wil verschoonen

U Dienaer niet: want hy sal stadich zijn ghereet/

Gheen trouwer onderdaen noyt will'ger dienste deedt

Als Borssele/ hoe wel de minste van hun allen

Bruyckt my/ genaed'ge Vrouw/ het zy in wat toevallen/

Want ick mijn wesen en mijn haef/ volcomen acht

U Hoogheyds gantsch te zijn.

V. Jac. ' 't Is meer als ick verwacht.

Verschuldigen iek wilt na tijdts gelegentheyden /

Maer nu mist my de macht: gel'yck ik voren seyden/

Doch macht heb ick mijns selfs/ en ghy my oorsaeck geeft

t' Aenbieden u mijn selfs/ vormits u heusheyd heeft

My danckbaerheyd verplicht/ en soo daer yets mocht wesen

't Gun in my selfs bestaet/ versoeckt my sonder vresen/

Van weygeringh/ vermits ick merek dat in u hert

Een Adelyck gemoed / in daed bewondert wert/

Meer dankbaerlieydens proef Jacoba niet kan gheven.

Vranck. U Hoogheyd veel te hoogh mijn dienste wil verheven.

V. Jac. Te hoogh en kan 't niet zijn/ dus op myn seggen let/

Bedenct mijn woorden wel/ 'k ga na mijn Cabinet.

Vranck. De woorden zyn seer milt/ onluckige Graefinne/

Ramspoedige Lands-vrouw! verlaten llertoginne/

Bevalligheyds Thresoor/ en hcushcyds winckel-toon.

Die wacrdig zyt/ ick sweer 't: 'n Imperiale Kroon

Te stellen op u pruyek. Heylsame Batavieren/

Door redenen ghy mocht met Lauweriers vercicren

't Blasoen van u ghewest / en boogen dat ghy zijt

d'Uytmunstcres geheel des eeuws van onse tijdt/

Vermits een Paragon beheerschter is uw's landen/

Hoe wel heines ! geboeyd aen onlucx reecksens banden

Van veel rampspoedighuyd : doch huer hoogmoed'ge hert

Door 'r kribbige geval gantsch niet verflaut en wert.

Maer g'lijck de Palm staegli ryst/ hoe seer men haer wil drucken/

800 stijght u Lands-vrouws gheest noch boven haer onlucken/

Bebocrt 't gevals getuyl/ gelaten alles torst/

Hoe vinnich de ramspocd haer ooek aentasten dorst/

Haer seggen 'k overweegh / wat soudt sy willen seggen

Met dat gespreeck/ dat of ick haer te voor mocht leggen

Yets dat alleen bestaet/ en gantsch haer selven raeckt.

't Is vreemt/ vermits d' uyt-legh en kan niet zijn gemaeckt/
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Ten waer men plaetse gaf tot yets/ 't geen dient geswegen/

Want soo ick 't een besluyt/ het ander strijt daer tegen/

Doch haer bevalligheyt / haer wesen en gclaet/

En het uytmuntend schoon: als natuers over-maet

Tergt my : hoe tergt ? het tergt. Soud ick my laten tergen ?

Van Borsele bedaert! soud ghy haer durven vergen

Yets dat nae liefde dringt? yets dat nae liefd' gelijckt?

En waerom niet? ach neen: helaes! voorbeelding wijckt,

Ontslaet u van de tocht / om sullicx te beginnen /

Waerom? men sach een Prins wel liefden een Herd'rinne/

Waerom ick niet me-Vrou? 't waer een vermeetle daed/

Dies dit bedrijf vereyscht insieht/ en voor-beraed. Binnen.

Men zal toestemmen, dat een dergelijke toestand in de zeven

tiende eeuw dikwijls minder kiesch is geschilderd, vooral door

Rodenburgs Spaansche en Engelsche voorgangers ; en ook dat de

versbouw hier bij vroeger vergeleken, weer vooruitgang toont.

Theantomo bespiegelt huwelijk en kloosterleven (in strofen

van zes drie- en vier-voetige trocheeën) zeer algemeen-christelijk

en zeer verstandig — wat hem niet belet te besluiten tot zelf

moord ; de kluizenaar komt juist bijtijds om de uitvoering te

beletten en belooft met Silla te spreken.

Tweede bedrijf: Borselen alleen, uit zijne liefde voor Jacoba —

>binnen." Vrederick en Gijsbert, twee Haagsche burgers, brengen

op zijn last »wilge boomen" — en redekavelen over adeltrots

en burgerverdienste , als achttiend' eeuwsche volksverlichters.

B. ontvangt de boomen en zendt de dragers weg.

De uur sal haest genaken/

Dat myns sons stralen3 glans zal boven d'aerd geraken.

Ach Borssele ! nu suil ghy proeve moeten doen /

Dat schreum u niet beheerscht; maer dat ghy u sult hoen

Voor taet'ring in 't ghespreeck: mets u zal overhooren /

Het beeld 'twelck door natuer alleenlijck was verkooren

Als een uytmuntend werck / want ick g'loof sy de tweed'

Goddinne Pallas is/ en op haer helm sy meed

Een haens hooft heeft gestelt/ als strydbaer en kloeckmoedigh

Als 't ongeval haer plaeght met rampspoet overvloedigh :

Haer blickend gouden helm met Olijfstack gekroont/

Haer wijsheyt en vernuft/ afbeeldelijck bethoont:
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Haer bruyne Leeuws gesicht ') / haer uyl en spitse pijcke

Haer schilt 't Medusa hooft/ is alles als een blijcke

Des scherpheyts haers vernufts/ en kloeckheyt in de daet/

Voorsight in 't overlegh/ en wijsheydt in de raet.

0 Pallasche Jacoob! besprenght met 's Hemels zegen:

De Muses ick nu smeeek, de Muses alle neghen /

Om als Stact-Nymphen hier te dienen op 't bancket/

Als Pallas mijn Goddin: haer in Staet-zetel set:

Tserpichore haer harp. En Thalia klught spelen/

Crato 2) Veed'1 en Luyt, Calliope zangs quelen :

Gebruycken hen g'lyck t'zaem terwijl Clio beschrijft/

Wat Iupiters beschick met Borssele bedrijft. Binnen.

Rodenburgh had blijkbaar de lofzangen nog in zijn ooren, die

hij in Engeland op Elizabeth had gehoord en zelf nagegalmd

in de voorrede van zijn Trouwen Batavier 3) — zoo noemt hij

ook Jacoba meermalen Paragon. — Maar de werkelijke Frank

van Borselen zou zeker even vreemd hebben opgekeken als

Langendijks Kamacho, ware hem verteld, dat hij zijn liefde zóó

had geuit, en zijn lot aan Jupiters beschik toegeschreven !

Alleenspraak van Th. a. v. en dan :

Vranck van Borsele stelt een rertooning ran een bancquet der Goden zijnde

alle naecklen, twelt verschijnt recht als y'rou Jacoba zijn huys naerdert,"

en door Jacoba geprezen wordt. Vrederick en Gysbert handelen

over haar verleden en vooral echtscheiding. Volgt:

Het Toonneel trert binnen vercierl met willigen, en tusschen yder iriirghe trert

een vergulde l) ge/telt en tegen dat Vrou Jacoba uyt sal komen alleen met

van Borsele, so keert het Toonneel." *)

Nog acht burgers voegen zich bij V. en G., tinnegieteren en

gaan «binnen".

Volgt het bekende »dijn will'ge dienaer"; eu weder een lof-1) Zou R. lich de aegis aldus hebben voorgesteld?

2) Sic; 1. natuurlijk Erato.

3) Jonckbloet-Honig III, 114 '). Wat zy er van verdiende, kan men nazien bij Campbell,

De Puriteinen in Eng, Ned. en Amerika, vert. v. Maanen, I, 344 vv., en 436 vv.

4) Naar allen schijn draaibare tooneelschermen, misschien driehoekige, gelijk de

nep/iXKTOi der ouden; Wybrands, (Amst. Tooneel) en Kalff (Oud-Holland '98, 1 vv.)

vermelden echter niets van dien aard.
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zang, ditmaal zonder godinnen, maar daarentegen in veel ge

brekkiger verzen ; en dan openlijke liefdesverklaring, die zij (het

dient erkend) weer zeer kiesch aanvaardt:

Franck

U hooggeboren Vrou / u Princelijcke voet

Met herte buyging kus.

Fr. Jac. De hand die is u naerdcr.

Hy kust haer handt.

Aardig is ook de wijze waarop zij Meurs, die lont ruikt, op

een dwaalspoor brengt:

Graef van Meurs, behaeght u 't booms cieraetsel?

Meurs. Genaed'ge vrou / seer wel : 'k acht dat ick raed het raetsel.

Fr. Jac. Bedenkt u wel/ wat ist? Het is een spreuck vol zinn'/

Doei tcilligh deught.

Silla raadpleegt over baar voornemen den kluizenaar, maar

krijgt geen uitsluitsel. — Jacoba overweegt:

Een Beyersche Vorstin: De Francx Dolfyn Dolfinne

En Hertogh Jans Gemael/ Hol/ en Zeelandts Graefinne/

Sal die ghehengen dat haer glory eclipseert?

(sic!!) en komt tot besluit op een grond, die bij de vorigekieschheid leelijk afsteekt:

Maer als ick overwege/

Dat Hertogh Phlips mijn oom/ in 't minst niet is ghenegen/

Gheteelt van my te sien/ om soo te erven 't lant

Na mijn aflijvicheyt / als naeste bloetverwant:

En seer veel hoon en trots van hem my is ghebleken /

Sal ick door vruchtbaerheyt my van den Hertogh wreken:

Van Bors'le/ 't schijnt dat u gheluck geluckx toeval

Alleenelijck uyt mijn onlucken spruyten sal.

B. wordt in een alleenspraak gestoord door een opontbod

van J. om meê te gaan jagen, waarin hij een goed teeken

ziet. — Stichtelijk gesprek tusschen Silla en den kluizenaar:

klacht over de bedorven tijden, plotseling overspringende in

een lofzang op de:

.... leyders van de staet, Hooft-heerschers, Sorgedragers

S
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waarbij blijkbaar bedoeld is, dat de tooneelspeler burgemeesteren

en driemael twalef raden zou aanzien ; en daarom de vraag

rijst: of het stuk met zijn vaderlandsch onderwerp en voort

durende bewierooking der »Bataviers" (zegge Hollanders en

allereerst Amsterdammers) niet bestemd geweest is ter vertoo

ning bij de opening van den schouwburg, maar door Ghysbreght

in de schaduw gesteld? En of niet deze teleurstelling, in ver

band met zijn klimmende jaren, Rodenburgh van 't tooneel af-

en der stichtelijke poëzie toegebracht heeft?

Veel gheraes binnen met Hoorens-windingh, Vranck ran Borsele komt lopende

met een Valck op de handt uyt d'eene zijde van 't Toonneel, en Vrou Jacoba

aen d''ander egde.

Zij voelt zich vermoeid :

Vranck knielt op zijn réciter-knie, hebbende de Valck op zijn slinckerhandt,

en Vrou Jacoba gaet zitten op xyn slinckerknie.

Verklaring eindigend met omhelzing. — Silla overdenkt de

zwarigheden van den echten staat; tot haar komt Theantonio

als kluizenaar vermomd (natuurlijk herkent zij hem niet ! !) om

haar uit te hooren, en verneemt wat hij wenscht. — Walterus

en Dolabella bespiegelen hof- en herdersleven op gelijken trant

als Granida en Dorilea (maar op geen voeten of vamen na in

zulke verzen !).

Walt. Maer leest wat den Poet hier aerdichlyck op seyden/

't Ziju gulden woorden.

Sy leest en hy siet mede in 't Roeck. Midlerwyl verschynt een Ver-

tooningh waer Vrou Jacoba heymelyck trout met Vranck ran Borsele en

Fama oft gerucht met Vleug'len en Trompette oversiei het schuyls-tcys.

Walt. Is 't niet wyslyck gedicht?

Dolab. Is 't niet seer wel ghetreft? had ghy niet goet insicht

Op Hovelings doent?

Walt. 't Is Dolabella/ aerdich

't Is kloeckelijck gherijrat de rcgulen sijn waerdich

In stael te sijn gesneen/ op datse niet vergaen :

De rechte sin sijns geests hy duydelyck doet verstaen /

Geen duystre woorden bruyckt/ g'Iijck anderen wel plegen:

„Want sommige die zijn alleenlyck genegen

„Te proncken op 't ghedicht met duystre woords cieraet:

„Het geen de k-esers geests verstant te boven gaet/
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„Het schijnt dees Rymers daer in hebben hun behagen /

„Dat wy d'uytlegh huns sins hun selven komen vragen:

(Ziet dit op Huygens?) — Komt Theantomo, die van de zaak

weet, maar niet durft spreken; alleen gebleven den toeschouwer

vertelt wat hg reeds in vertooning gezien heeft; en Silla, even

eens gansch ontdaan, omdat hertog Filips reeds op komst is

(geen vijf minuten eerder, moet men aannemen, is 't huwelijk

voltrokken !)

Derde Bedrijf. Philips in woede roept den geest van Jacoba's

vader op (die evenwel niet komt); en wil 't huwelijk beletten

»al spildent levens oock;" twee raadsheeren brengen hem tot

bedaren. — De tien Haagsche burgers tinnegieteren a, v. —

Welgeslaagd heftig tooneel tusschen Jacoba en Philips, waarin

hij haar noemt

G'lijck Napelsche Johann' in 't. openbaer ontuchtigh/

en zij hem zeer tersnede zijn dertien bastaarden voorhoudt.

Jacoba (alleen) Doet alles wat ghy kunt.

Beletten sult ghy niet 'tgeen my den Hemel gunt.

Ph.'s raadsleden bespreken de noodzakelijkheid het huwelijk

te beletten, omdat hij anders de erfopvolging verliest. Hij zelf

geeft bevel Borselen gevangen te nemen. — De Bie en van

Meurs bespreken den toestand : M. bespiegelt over Borselens

geluk, te hoog om stand te houden. — Twee Haagsche burgers

vertellen elkander, dat hij gevangen is genomen.

Vrou Jacoba, uytkomende seer verbaest en moet uyt haer Cabinet

komen vermits dat sy onverselschapi verschijnt.

Ay me. Wat d'Hertoch doet ! van Borsele gevangen !

Van Borsele geboeyt! helacs! oy me! hoe bangen

Benauden ziel Jacoob in dese boesem vint!

Wat kracht en wat gewelt den Hertoch onderwint!

enz., 47 regels; en verklaart van Meurs als haar vast besluit:

Al sou 't landt (Heer Graef) in oorloch g'raken/

Sal ick d'Hertoch ter trots / Borsel myn Echte maken :

(waarmee R. geheel in zijn oudsten versbouwtraut terugvalt.) —

Borselen in de gevangenis, alleenspraak (waarin een goede trek :
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Jacoba's droefheid om zijn lot treft hem meer dan dit lot zelf.) —

Philips besluit, ondanks bezwaren Tan zgn raden, hem te doen

ombrengen.

Twee Haegsche Burgerinnen teen haspelende en d'ander spinnende

aen een out fatsoen spil spin-roeken

bespiegelen over der groote heeren staat- en baatzucht. Gysberten Frederyck spreken van 't gerucht, d3t Borselen zal moetensterven. De vrouwen sporen aan tot verzet. Twee aan tweekomen de ons bekende acht burgers er bij ; en besluiten Ph.gevangen te nemen.

Fred. Laet ons hem tasten aen voor dat Borsel' aentast.

HaspeM. Wie wil de eerste zijn?

Gysb. Ick sal de eerste wcsen /

Laet ons gaen all' gelijck. Alle binnen.

waarna de spinster zeer verstandig opmerkt:

De eerste sal eerst vresen.

Buurvrou / ghy vinden sult, daer niets sal zijn gedaen.

Hasp. So dat men op Gemeent niet vastelyck mach staen.

(Spreekt hier niet een geestverwant van Hooft?) — Borselen

ontvangt van den Casteleyn de mededeeling, dat hij sterven

moet; haalt dezen over te hove te gaan met bericht, dat het

geschied is; en bereidt zich ter dood in een alleenspraak,

waarin weder een (niet ongodsdienstig) wijsgeer, maar geen

christen spreekt. — Philips vertelt van Meurs, dat het vonnis

nu volbracht moet zijn. Deze houdt hem de gevolgen voor,

hetgeen hem reeds tot berouw brengt; en nu komt (een ge

lukkige greep) de Casteleyn en doet zijn boodschap — met

het bekende gevolg. Op raad van v. M. besluit Ph., Borselen

graaf van Oostervant en vliesheer te maken, mits Jacoba afstand

doet >van dese landen". — Theautomo komt ook eens weer

te voorschijn, ditmaal iin Kluysenaers gewaede". Silla, meenende

den kluizenaar zelf voor te hebben ')? belijdt hem dat zij Th.

liefheeft, waaruit natuurlijk volgt:

 

1) Op dit pant laten «He personen van Rodenburgh zich zeer gemakkelijk bedotten,

zelfs al kennen zij (zooala hier) de stem èn van den vermomde, èn van hem, dien

hij voorstelt.

-\
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Sy hand-troutcen.

Th. Ick Sillaes ben.

S. En ick myn Theantomos Vrou /

Sijn wy twee nu niet een?

Th. Ach neen/ wy sijn verscheyden.

Maer soo wy door Gods stuur ons wil eenwillich leyden

Soo sijn wy geestlyck een; maer in de lichaems twee/

Liefd waerde Silla / laet ons t'samen een gebee /

Aen d'Hemel doen op dat den Hemel ons verleene/

Dat wy in will' / en sucht tot zijnder eer/ zijn eene.

't Gebedt sy beyde knielende.

Th. Nu ghy Alschicker hebt door Hemelsche genade/

Ons beyde hebt (sic) verleent: als schick uws heyl'ghe rade

Versaming in de Echt/ stuurt ons voorts hoogen Heer/

Opdat wy leven niet tot ons/ maer t'uwer eer:

S. Dus buyght de hertens sucht tot 'tgeen u mach behagen.

Th. En dat wy in de Echt ons na u Wetten dragen /

En woeckren u genaed / die ons de noodruft geeft.

S. Heer gunt dat d' Echte-staet by ons soo wert beleeft/

Dat wy in uwe vrees die mogen overbrengen.

TA. En wy in onse geest geen boos indring gehengen

Van slofheyt/ oft' versuym te loven u gestaegh.

S. En geeft ons sterekheyt/ Heer/ soo ons een bitt're vlaegh

Verschynen moght/ om die tot uwer eer te lyde.n.

Th. Laet ons in onse weelt niet al te seer verblyden /

Noch oock in ons' verdriet niet morren teg'n u Heer.

S. Laet ons in hooge staet ons selven houden neer/

En met de kiene ons gelatelijck genoegen.

Th. En dancken u gestaegh hoe ghyt Heer oock sult voegen.

En soo ghy ons toevoeght echts- vruchten in dees staet,

S. Dat ghy die t'uwer lof en eer opvoeden laet/

En staegh u heyl'ghe Naem hoogh loven wy alt' samen.

Th. Heer gunt ons 't saligst' g'lijck wy u vertrouwen.

S. Amen.

(Ik meen hier een toon te hooren, die mij tegelijk aan het

Dagh-werck en aan Vondels gebed voor de Remonstrantsche

gemeente :

Bewaer, o Heer ! bewaer d'onnoosle lammren-kooy !

doet denken; — en nogmaals betreuren, dat Rodeuburgh zich

niet tot de poëzie van het Nederlandsche huisgezin heeft be

paald.)
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Vierde Bedrijf. Van Meurs haalt Jaeoba over om hare landen

aan Philips af te staan. In haar klacht is een goede trek van

echt vrouwelijke overdrijving:

[Phlips] zal my dringen voorts tot bidde-broodens klap/

In plaets van silver bruyck / een arme houten nap / . . .

maar ook een groote dwaasheid :

Doch Tyran de Tyrannyen

Die dees verdruckte Vrou / door u bedwang moet lyen :

M'uytschrillen doen om wraeck uws Mariaensch bedrijf/

(R. heeft blijkbaar gedacht aan »Maraensch" en zich voor de

maat veroorloofd er een i in te voegen. Maar hij heeft dan ook

echt Rodenburgsch vergeten, dat eerst 130 jaar na Jacoba's

dood de Nederlanders begonnen zijn de Spanjaarden »Maranen"

te noemen en als toonbeelden van wreedheid te beschouwen.

Of moet men lezen Moriaensch?)

Haspelster, Spinster en burgers a. v. ; Hasp. vraagt of geen

van allen Filips »met een pistool doodschieten" kan — in 1433!

B. wordt in vrijheid gesteld. Van Meurs kondigt J. aan, dat

overdracht en afzwering door de gemeente *) heden moeten

plaats hebben en 't huwelijk er op zal volgen. Zij komt tot

gelatenheid :

ünluckige Graeünn'/ ramspoedighst der Vorstinnen/

Doch door dit groote hert betracht ick t'overwinnen

Het ongelukx bedrijf/ het ongeluckx gewelt:

„Want luckigh is het hert/ twclck sich tevreden stelt/

„In 't geen den Hemel voegt/ soo dit den Hemel schickten?

En of den Hemel woud / ick in 't onluck verstickten /

Soo winn' ick; want de will' des Hemels is voldaen /

Doet Christelijck Jncooh. door redelyck beraen /

Door wyse overleg; on zyt 'n a"es duldigh /

„Want d'Hemel die en kan niet wesen in yets sehuldigh/

„Den Hemel niet en doet als t'onser best en goet/

„So dat dit ongeluck u lucken wesen moet/

1) [iet teekent den Amsterdammer van 't begin der 17e eeuw, dat nergens in dit

•tak — waar 't toch zoo natnurlyk zou zijn — aan den adel eenige invloed wordt

toegekend
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Sijn 't lucken? lucken sijnt; want dit zijn doch de vrtsgwtil

Die d'albesorger-heer door sijne schick wil plegen /

Om my te leyden door de Werelds ongeneught/

Die tijtlijck is/ tot sijn geduur'ge/ eeuwige vreughd.

Zy knielt. „Schicht dan O Schicker Heer: dal dese Dienaresse

„De aerels dorsten Liefd en tijtlijck yver ') Iets*

„Door dijn *) genadens tocht, en innestraling vliet

„Van u genade; Heer; op dat Jacoha tiet,

„Niet op haer will' maer d'uw, Heer laet uw wil geschieden

„En dat ick myne wil en wensch geheel afvliede.

„Ja stel myn wensch en wil, in alles na u wil,

„Hoewel dat ick voor dees in eyghen wil vervil.

Een »Delfs Hooftman" komt haar vanwege de Heeren van

Delft 3) aanbieden Filips gevangen te nemen, wat zij in deze

stemming natuurlijk afslaat. — B. komt.

„V. Jacoba vlieghl van haer zetel hem omhelsende".

O heughelyck ghesicht! ach nu bedroefde ooghen

Verlicht u! Borsel nu.

Vranck. Mevrou ! helaes ! ontogen

Is my gheweest mijn heyl! Vranck knielt aen V. Jacoba voeten.

V. Jacoha. En my mijn zonnes licht.

Rijst Borsel.

Vranck. Ach! Me-vrou, het is u Borslens plicht/

Te buyghen voor 't Outaer van alle zijn gelucken.

V. Jacoba. Gelucken? seght/ helaes! van quel/ verdriet en drucken.

Vranck. 't Zijn lucken! hooge Vrou/ want dees' bedrijving doetDat Vranck van Borsle sal de gront van zyn gemoet/En trouheyt van zijn liefd Me-vrou te kennen geveD.

V. Jacoba. Helaes! ghy waenden u ghelucken te verheven/Maer dalich vallen die.

Vranck. Me-vrou zy dalen niet/

Want als ick dat geluck alleenelijck ghenietUws liefd/ so noeght mijn ziel.

1) Er staat tijtlijck' yer, dat ik aldus meen te moeten verbeteren. Geen ander stuk

van K. is zoo slordig gedrnkt als dit.

2) Dat dijn in 1638 is opmerkelyk ; en te meer, omdat wij zeker kunnen zijn, dat

R. het niet meer hoorde in zijn Brusselsche omgeving — zoo hij daar al ooit iets

anders hoorde dan goed Spaansch en slecht Fransch.

3) Weer de Amsterdammer, die meent, dat de steden altijd burger-aristocratisch

geregeerd zijn !
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V. Jacoba. Mijn liefd standtvast zal blijven.

Vranck. Laet dan de tijt / Me-vrou / het snoodste snoodt bedrijven /

Vranck kreunt niet voor 't geval / 't geval is veel t'g'ring

Ja door 't gevallens rots ick moedelijcke dring/

En blycken doe dat Vranck niet swichten voor haer strafheyt

Door moedeloosheyts tocht of 's hertens swacke lafheyt /

Heeft Vranck de moet gehadt / aen een Graefinne Vrou

Te bedelen om liefd / en wonn' haer Hoogheyts trou /

Soud' dat manhafte hert het ongeval yets deerenP

Neen Hoogh-geboren Vrou / u Vranck sal sich borstweeren :

Met manheyt en in daet hy sulex betoonen sal.

V . Jacoba. So swicht van Borsle niet voor 't baldren van 't geval.

Vranck. In 't minste niet Me-Vrou / hoe het gheval mach tieren /

Want 't is gevallens aert te wisslen en te swieren/

In trots van het geval / soo troudea my dees handt. ')

V. Jacoba. Helaes! ghy hebt ghetrout Graefinne sonder land.

Vranck. Ter wereldt landts ghenoech / Me-vrou / om landt te winnen /

Ick wensch geen Monarchy in plaets als Vranck mach vinnen/

U Hoogheyts liefd.

V. Jacoba. Helaes! mijns liefde z'yt ghy wis.

van Meurs komt Pilips toestemming tot het huwelijk brengen,

met aanbieding van Oostervant en Vlies. Jacoba trekt — reeds

hier — de zedeles van 't stuk :

Wel mach men zeggen, Heer, dat Chi Sara Sara.

(R. blijft, gelijk men ziet, tot het einde toe rederijker.)

Haspelster, Spiuster en burgers a. v. ; daarna :

Eerste Vertooninghe.

Vrou Jacoba rit aen de hoog/te hand van Uertogh Phlips, met de Graef van

Meurs, alle de Horelinghen en zoo veel andere als men sal kunnen versameien.

De Gemeente opsteeckende twee vingeren tot af-stceeringh van Vrou Jacoba, doch

iveenende met haer neusdoecken aen cToogen, toonende seer droef gelaet.

1'iceede Vertooninghe.

JVaer Uertogh Phlips sit aen de hooger handt van Vrou Jacoba, en de Qhe-

meente bedroefenlijck gelyck vooren met ojighesteken vingeren, sweeren ghetrouheyt

aen Heriogh Phlips.

I) Adam in Ballingschap, V, vb. 177. Navolging? toeval? geestverwantschap wel niet!
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Derde Vertooninghe.

Int byiceien van Hertogh Phlips en alle de Heeren, en Hovelinghen trout

Vrou Jacoba met Vranck van Borsele ten aensien van de Gemeente.

Vierde Vertooninghe.

In 't by IVeseu van Hertogh Philips, en Vrou Jacoba, beneoen alle de Heeren

Hovelingen en Ghemeenie, irert Vranck ran Borsele bekleet met het Gulden Vlies ').

Filips sluit het stuk met grof-duidelijke toespeling op den

man, wien het opgedragen is :

Godt stuurt na zijne will' de mensclien en 't Gheschaep.

Deze stof is genomen uit Gouthoeven, alias de Divisie Chro-

nycke; zij stemt er niet alleen geheel meê overeen, maar heeft

ook eenige trekken, die nergens elders vermeld worden 2). Wat

den vorm betreft, is Rodenburgh in dit zijn laatste stuk in drie

opzichten nog dezelfde als in zijne eerstelingen: 1° vertooningen

(waarbij echter erkend dient, dat het onderwerp er rijkelijk

aanleiding toe gaf); 2° een volstrekt overtollige bijhandeling;

3° erger dan overtollige, en in den mond der sprekenden ge

heel misplaatste, geleerde gesprekken. Slechts de zinnekens zijn

verdwenen. Daarentegen is de versvorm, gelijk de lezer uit

onze aanhalingen reeds heeft bespeurd, eindelijk ook in de zes-

voeters verbeterd: ze hinken zelden en hebben meestal caesuur.

Vooral 't laatste zou wel invloed van Cats kunnen zijn, met

wien Rodenburg meer geestverwantschap had, dan men opper

vlakkig zou zeggen, en dien zijn geestelijke zoon Krul zeer

stellig heeft nagevolgd.

T. Rodenburghs Geboorte Christi, 1639. (Titelplaat, wier

teekenaar blijkbaar roomsch was). Lofdicht van Krul (zie XXI,

blz. 258). Opdracht aan Margreta Houtmans, echtg. v. Michael

Ie Blon (blz. 107); in taal, stijl en inhoud = die van den

Trouwen Batavier) gedagt. 15 Sept. 1638.

1) De titelplaat vat deze vier rertooningen samen.

2) Worp in Oud-Holland '95, 227.
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Hij zegt daarin Heyns '), Serre 2) en »anderen" te hebben

gevolgd. De » aenroepingh", beginnend met de Musae en eindi

gend met de Dryvuldigheydt, is dus geheel in den geest der als

zijne tegenstanders beschouwde »classici". Geen woord van uit

verkiezing of andere leerstukken, tusschen Protestanten in ge

schil. Wel een uitval tegen verscheidene ketters der eerste

eeuwen ; maar zonder aanwijzing van hunne leer, zoodat men

twijfelen kan of R. ze wel verder kende dan bij name. De

versbouw toont, bij Jacoba vergeleken, eer achter- dan voor

uitgang.

Er achter staat nog een gebed, waarin éénmaal dijn voor

komt — trouwens in 't rijm. De toon is zeer ootmoedig; niet

volkomen strookt hiermede, dat het onderteekend is met Roden-

burghs gewone spreuk : Chi sara sara.

Ecce homo, ziet den mensch (titelpl., wier teekenaar Pilatus

verward heeft met den hoogepriester) Amst. 1639.

Geen opdracht of lofdichten. Versbouw als voren. Ook hier

is éénmaal dijn gebruikt in 't rijm. Nieuw is uit taai-oogpunt,

dat hij de wereld aanspreekt:

Dievegh van ons gheluck ! Jy ! zielens heyl-beulin !

en dus blijkbaar in jij iets verachtelijks voelde.

Inhoud als voren. Niet zonder beteekenis schijnt mij zijn

verzet tegen zelf kastijding, en dus zijdelings tegen de kerk

zijner Brusselsche omgeving:

Ghy [Chr.] wilt niet dat men voor het bloedt meer bloedt zou geven,

Noch smert voor smert, maer noeght alleenelyck daer meed

Dat onse ziel aen u offrhand' van danckbrheydt deed.

1) Natuurlijk ia zijn Lofsanck van Jezus Christus.

2) Jean Puget de la Serre (1600—65), een veelschrijver, die er zelf rondborstig

voor uitkwam, dat hg geen ander doel had dan geld maken — wat hem dan ook

even goed gelukte als gewoonlijk iedereen, die geen ander doel heeft. Welke van

zijn menigte geschriften K. heeft gebruikt, laat zich slechts gissen ; misschien VEn-

trelien des bons esprits sur let vanités du monde.
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Men zou echter kunnen beweren, dat het ook een zelfkastij

ding is zulke verzen te lezen ! — 't Stuk is weer geteekend :

Chi sara sara.

Aendachtickeydt op 's doods gedachtens zoetheydts redeneringe.

(Titelpl. : de Dood brengt Christus met de kruisvaan bij een

niet zeer jonge en evenmin slanke [Bijbel PJlezende joffer [R.'s

ziel?] en schijnt hem aan haar voor te stellen.) Amst. 1639.

Weder geen opdracht of lofdichten, weder ondert. Chi sara

sara '). Ook in de taal blijft hij, reeds blijkens bovenstaanden

titel tot het laatst zich zelf gelijk — en in den versbouw even

zeer. Van den inhoud is opmerkelijk:

Den heyl'gen Bartelmeeus de Martclingk kost lyden,

G'lyck Paulus en Andries, die moedighlijcke strijden.

maar terstond daarop wordt de Protestantsche hoofd-apostel met

Protestantsche uitvoerigheid aangehaald. Voor 't overige van

geschilpunten geen spoor; wel van het Christelijk Stoïcisme of

Stoïsch Christendom van Spieghel, in aanhaling van Socrates,

Zeno en . . . Terentius.

(Slot VOlgt.) W. ZDIDKMA.

1) M. i. reden te meer om aan te nemen, dat hij uooit een andere spreuk heeft

gebruikt, en dus de met Maugré Enne geteekende gedichten in «den Nieuwen Lust-

Hof" (Jonckbloet-Honigh III, 55) niet van hem zijn.
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ASSELYNS GROOTEX KURIEEX')

is inderdaad gevolgd naar een Spaansch stuk: la amistad pagada

Tan Lope de Vega. Ik heb het oorspronkelijke niet te zien

kunnen krijgen ; maar wat Grillparzer *) van inhoud en perso-

nennamen meedeelt, laat m. i. geen twijfel OTer :

»Eine bis zur Caricatur getriebene'Dankbarkeit, die im Romer

»Furio selbst die nachsten Pflichten fiber dem phantastischen

>Wettstreit der Freundschaftsbeweise vergisst .... Ich weiss

> nicht, ob dieser Leonese Curieno in Geschichte oder Sage als

»eine wirkliche Person vorkommt ').... Dass Lope ausser dem

> Helden des Stfickes auch die Gefangene Claudia zu einer

»Leoneserin macht, ist ein Beweis von seinem glücklichen

>Takt und rundet den Kern der Handlung nothdfirftig ab. —

»Die beiden Consnln mit ihrer knabenhaften Liebe mitten in

»den Gefahren und Pflichten des Krieges, eigentlich abgeschmackte

> Personen, und doch in den Mitteln, die sie anwenden, und in

»der Art, wie sie sich nach dem Scheitern ihrer Plane be-

>nehmen, einigermassen individualisirt" u. s. w.

Dat Asselijn Spaansch heeft gekend, is zeer weinig waar

schijnlijk. Veeleer heeft hij een proza-vertaling van een ander

berijmd; en dan denkelijk wel van Jac. Baroces of Barokes,

die ook voor de Fuyter en Isaac Vos stukken van L. de Vega

vertaald heeft 4). Zoo zou dus Lod. Meijer toch de waarheid

gezegd hebben.

w. z.

1) Worp in dit Tijdsehr., j«»rg. '84, 61.

2) Stadiën zam span. Theater (Werke, Cotta, Stuttgart '8S, XIII) S. 58.

S) Er kommt ror (Raudbemerkang GriilparzersV Aldus de bezorger der uitgave.

G. zal bedoeld hebben: .in der Sage", want in de geschiedenis komt hij niet voor.

Toen .Lelio" zegge Gaius Laelius, en .Furio" = Lucius Farius Philus, in Spanje Romein-

sche legen aanvoerden, stond aan 't hoofd der inboorlingen Viriathua. Ook was geen

Tan beiden tijdens zijn Teldheersehap consul -. en is er in dien tijd geen consul Andro-

nius geweest

4) Te Winkel in Jaargang I, 91 tv.
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DE VERKLEINWOORDEN IN EEN NOORBBRABANTSCH

DIALECT (OIRSCHOT EN OMSTREKEN).

In het volgende wil ik trachten eene schets te geven van de

vorming der verkleinwoorden in een Noordbrabantsch dialect,

dat, met geringe wijzigingen hier en daar, gesproken wordt in

de Meierij. Evenals in de meeste Nederlandsche dialecten gaat

deze vorming gepaard met tal van wijzigingen en veranderingen,

vooral wat de klinkers betreft. Verklaringen heb ik niet ge

tracht te geven, behalve in een enkel geval.

In de phonetische schrijfwijze, waardoor ik de uitspraak der

klinkers heb trachten aan te duiden, beteekent

è den klank der duitsche a in marmer.

ae denzelfden klank, doch langer.

o den klank der fransche o in pomtne.

ba dcnzelfden klank, doch langer; dit is dus niet de klank

dien ao heeft in 't overijselsch.

êê den klank van ee in peer.

de den klank der fransche è in père.

ö den klank der oo in hoor.

ö den klank der duitsche ö in götter.

öd denzelfden klank, doch langer.

ü den klank der duitsche ü in kussen.

De andere klinkers hebben den klank dien ze in 't >Hollandsch"

hebben, behalve in een paar gevallen, waar hij nader wordt

aangeduid.

De verkleiningsuitgangen zijn

I. Van woorden uitgaande op een medeklinker,

Na b, Ice, met overgangsklank na een korten klinker, en

umlaut : rib — ribbeke ; slab — slèbbeke. Na een langen klinker

geen overgangsklank: Höab (Huib) — Höbke.

Na d, voorafgegaan door een langen klinker: je, met ver
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korting van den klinker; of ke met uitstooting van d en umlaut

van de a en o klanken : bröad (bruid) — brödje ; lied — liedje

(lieke); dröad (draad) — dröaike; bröd — breuike; hoed — hoedje

of hüke.

Voorafgegaan door een korten klinker: ke, met overgangs

klank, als : bed — beddeke (of bedje) ; je, als : gebed — gebedje ;

stad — stèdje ; vod — vödje ; of (na a) ke, met uitstooting van

d: pad — paeike; blad — blaeike. Umlaut van a en o.

Voorafgegaan door een medeklinker: je, of (soms na n) ke

met overgangsklank. De lange klinker wordt verkort, en de

korte a en lange en korte o krijgen umlaut: hand — hèndje,

(of, als liefkoozingsterm, hèndeke); mond — mundje; hond —

hundje (of hundeke, zie hèndeke) ; bild (beeld) — bildje ; baard —

bardje ; bord — bordje ; koord — kördje (deze laatste ö ligt meer

voor in den mond dan de ö in bordje).

Zie, voor de verklaring waarom de aa in baard geen umlaut

krijgt, de woorden op r (voorafgegaan door lange oe en oo).

Na f, voorafgegaan door een klinker of tweeklank: ke, met

verkorting van den langen klinker en umlaut van a en o,

terwijl van den tweeklank het tweede element verdwijnt: dröaf

(druif) — dröfke; hoef — hoefke; neef — nifke; sloof — sleuf ke;

slof — slufke; hof — höfke; brief — briefke; wijf — wefke.

Dit verdwijnen van het tweede element van den tweeklank

heeft plaats wanneer hij door een slotmedeklinker wordt ge

volgd, beide elementen voorklinkers zijn, en 't eerste element

kort is en den klemtoon heeft. Tengevolge der neiging tot

verkorting van klinkers vóór uitgangen wordt het Ie element

van den tweeklank nog meer verkort, vereenigt den ganschen

klemtoon op zich, en lost in zich op het tweede element (dat

van 'teerste alleen verschilde doordat het werd uitgesproken

met hoogere welving van 't voorgedeelte der tong). Indien de

tweeklank op het einde eener lettergreep staat, in welk geval

het eerste element lang is, blijft het 2e element bestaan, als in

haei (hei) — haeike.

Voorafgegaan door een medeklinker (/ of r) : ke. a en o
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krijgen umlaut waar ze die niet reeds hebben, en de eenigszins

gerekte e voor de r wordt verkort : kalf — kèlfke ; korf —

körfke< Dolf — Dölfke; skerf (scherf) — skerfke.

Na g, voorafgegaan door een klinker: ske. De lange klinker

wordt verkort, en a, o en oe krijgen umlaut : kraag — krègske ;

steeg — stigske ; wieg — wiegske ; bög (boog) — bögske ; kroeg —

krügske ; döag (duig) — dögske ; vaeg (vijg) — vegske ; dag —

dègske ; weg — wegske ; big — bigske ; dog — dögske ; rug —

rugske. Dat ook de klinkers voor een achtermedeklinker als g

en k umlaut krijgen, wat in 't »Hollandsch" niet plaats vindt,

wordt verklaard door het feit dat, in dit Noordbrabantsch dia

lect, deze medeklinkers niet achter in den mond maar meer

naar voren gevormd en dus gemouüleerd worden *). Hierdoor

kon zich ook, achter deze medeklinkers, gemakkelijk een s als

overgangsklank ontwikkelen.

Voorafgegaan door een medeklinker (l, n of r): ske. A en o

krijgen umlaut waar ze die niet reeds hebben, en de eenigszins

gerekte e vóór r wordt verkort: galg — gèlgske; tang —

tèngske ; streng — strengske ; jon(k) (kind of jongen) — jungske ;

borg — börgske ; berg — bergske.

Na k evenals na g : staak — stèkske ; wëëk — wikske ; riek —

riekske; pök (pook) — pökske ; hoek — hükske ; kröSk (kruik) —

krökske; daek (dijk) — dekske; dak — dèkske; rek — rekske;

mik — mikske ; rok — rökske; stuk — stukske; skolk (boezelaar) —

skölkske.

Na 1, voorafgegaan door een langen klinker of tweeklank:

tje. De lange klinker wordt verkort, het tweede element van

den tweeklauk (als in peul) verdwijnt, en de oe krijgt soms

"umlaut: pöal — pöltje; keel — kiltje; peul — pultje; ziel —

zieltje ; zöl — zoltje (met de o in kom) ; stoel — stültje ; boel —

boeltje; böal (buil) — böltje; vael (vijl) — veltje.

Voorafgegaan door een korten klinker: ke, met overgangs-1) Zie: Inleiding tot de klankleer, door K. ten Brnggencate. Groningen, Wolters.

Bh. 52, noot.
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klank ; a en o krijgen umlaut : stal — stèlleke ; stel — stelleke ;

pil — pilleke ; mol — mölleke ; spul — spulleke.

Wanneer de klinker vóór l toonloos is, is de uitgang ke of

tje; a en o vóór den toonloozen kliuker krijgen umlaut: nagel —

nègelke (tje), (deze è gelijkt op de ee in peer) ; appel — èppelke

(tje) ; regel — regelke (tje), de e in de laatste twee woorden

klinkt dikwijls êe; deksel — dekselke (tje); vierel — viereltje (ke);

vogel — veugelke (tje) ; bors(t)el — börs(t)elke (tje) ; trommel —

trummelke (tje) ; duvel — düvelke (tje).

Na in. voorafgegaan door een langen klinker: ke. De lange

klinker wordt verkort, en a en o krijgen umlaut: röam (raam) —

römke ; zeem — zimke ; riem — riemke : böm (boom) — bömke

(bijna bumke) ; döam (duim) — dömke.

Voorafgegaan door een korten klinker: ke, al of niet met

overgangsklank, a en oe krijgen umlaut : kam — kèm(me)ke :

stem — stemmeke; kom — kum(me)ke.

Voorafgegaan door een toonloozen klinker: ke, natuurlijk

zonder overgangsklank: bessem (bezem) — bessemke; bukkem

(bokking) — bukkemke.

Voorafgegaan door een medeklinker (/ of r): ke. Vóór /

krijgen a en o umlaut; vóór r hebben deze klinkers reeds

umlaut: palm — pèlmke; skelm — skelmke; olm — ölmke:

aerm — èrmke; zwerm — zwermke; vorm — vörmke.

De tn van Willem verdwijnt: WUleke. Bij de vorming van

diminutieven van eigennamen maakt men 't zich zoo gemak

kelijk mogelijk.

Na n, voorafgegaan door een langen klinker of tweeklank,

evenals na /: löan daan) — lontje; stêên — stintje; bon (boon) —

bontje; Sien — Sientje; skoen — sküntje; hoen — hoentje; röan

(ruin) — röntje: deun — duntje: zwaeu (zwijn) — zwentje.

Voorafgegaan door een korten klinker, evenals na /: pan —

pènneke; hen — henneke: pin — pinneke; non — nunneke;

Doch Jan — Jènrje.

In den toonloozen uitgang en wordt de n niet gehoord tenzij

er een klinker op volgt: wagetn». maar: de wagen is hier. De
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verkleiningsuitgang is tje, vóór welken de n al of niet gehoord

wordt: wage(n)tje; deke(n)tje; tore(n)tje.

Na p, voorafgegaan door een langen klinker of tweeklank

(eu)1): ke. De lange klinker wordt verkort, o en oe krijgen

umlaut, het tweede element van den tweeklank verdwijnt : aop —

(aap) opke ; streep — stripke ; kiep — kiepke ; heup — hupke ;

höp (hoop) — höpke; stoep — stüpke; paep (pijp) — pepke;

köap (kuip) — köpke.

Voorafgegaan door een korten klinker: ke. A en o krijgen

umlaut: trap — trèpke; klep — kiepke; knip — knipke; kop —

köpke. Voorafgegaan door een medeklinker (l, m of e): ke,

evenals na ƒ: stolp — stölpke; lamp — lèmpke; klomp —

klumpke ; dorp — dörpke.

Na r, voorafgegaan door een langen klinker, ke, met ver

korting van den klinker : jaor — jorke ; vëêr — virke ; dier —

dierke ; boer — boerke ; boor — borke (o als in kom) ; vuur —

viirke; deur — durke.

Na de lange oe en oo, die van alle klinkers het verst achter

in den mond worden uitgesproken, schijnt de r, die hier een

keelklank is, umlaut te hebben belet s).

Indien de lange klinker een vóór de r verlengde a of e is:

ke met overgangsklank, umlaut en verkorting van a, en ver

korting van e : kaar (kar) — kèrreke : staer (ster) — stèrreke.

Voorafgegaan door een korten klinker, die den klemtoon heeft,

(alleen o komt als zoodanig voor, daar a en e vóór de r ver

lengd worden): ke met overgangsklank en umlaut van o:

lor — lörreke ; hor — hörreke.

Voorafgegaan door een toonlooze e: ke: emmer — emmerke.

Na s, voorafgegaan door een langen klinker of tweeklank : ke,

waarbij de lange klinker wordt verkort, de o umlaut krijgt, en

de tweeklank zijn tweede element verliest: höas (haas) — höske;

1) De eu wordt duidelijk als tweeklank gehoord overal behalve vóór r: o in dut

-\- u in vuren.

2) Zie: Inleiding tot de klankleer, door K. ten Bruggencate. Groningen, Wolterg.

Blz. 52, noot.

ü
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Kees — Kiske; dös (doos) — döske (bijna duske); höas (huis) —

höske ; dries (grasveld) — drieske ; kuus (varken) — küske ; Gijs —

Geske ; neus — nuske.

Voorafgegaan door een korten of toonloozen klinker (de a

wordt vóór de .s eenigszins verlengd): ke, met umlaut van a en

o : Hannes — Hanneske ; daas (das) — dèske ; mes — meske ;

visch — vischke; bosch — buschke; vos — vöske; musch —

muschke ; poes — poeske.

Voorafgegaan door een medeklinker: ke met umlaut van a en

o, en verkorting van den langen klinker vóór den medeklinker:

taks (dashond) — tèkske ; heks — hekske ; hals — hèlske ; gans —

gènske ; kikvorsch — kikvörschke ; beurs — burske.

Na t, voorafgegaan door een langen klinker of tweeklank :

je, waarbij de lange klinker wordt verkort, de ao en o umlaut

krijgen, en de tweeklank zijn tweede element verliest : stróat —

strötje ; reet (of reet) — ritje ; riet — rietje ; slot (sloot) — slotje

(bijna dutje) ; döat (duit) — dotje ; gaet (geit) — gètje (bijna getjé) ;

geut (goot) — gutje; snoet — snütje.

Voorafgegaan door een korten klinker (al of niet met den

klemtoon): je, met umlaut van o en o: kat — ketje; net —

netje ; pit — pitje ; pot — potje ; put — putje ; Gerrit — Gerritje.

Voorafgegaan door een medeklinker : je. Na f, ch en s ver

dwijnt de t : o en a (behalve de lange a vóór een r) krijgen

umlaut en de lange klinker wordt verkort : heft — hefje ; hert —

hertje; gewicht — gewichje; bult — bultje; kant — kèntje;

start (staart) — stèrtje ; kaart — kartje ; poort — pörtje ; vest —

vesje ; kiest (kist) — kiesje ; post — pösje.

Na w : ke: pöaw (pauw) — pöawke ; löw (leeuw) — löwke ;

döaw (duw) — döawke.

II. Van woorden uitgaande op een klinker.

De verkleiningsuitgang van een woord, dat op een klinker

uitgaat, is ke; hierbij krijgt de o (en soms de oa) umlaut en

wordt de kliuker eenigszins verkort: tree — treeke; Mie —
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Mieke; vlooi — vleuike; kooi — keuike; loai (lade) — löike (of

lóaike) ; reu — reuke ; raei (rij) — raeike ; haei (hei) haeike.

III. Uit het bovenstaande kunnen wij afleiden

de volgende Regels.

De verkleiningsuitgang is meestal ke. Na g en k wordt vóór

ke een s ingevoegd.

De verkleiningsuitgang is je', na d (niet altijd, zie voor

beelden), na /, en na n en l indien deze laatste twee mede

klinkers, in 't hoofdwoord, worden voorafgegaan door een langen

of toonloozen klinker. Na n en l wordt vóór je een t ingevoegd.

De t van het hoofdwoord verdwijnt vóór je, indien zij wordt

voorafgegaan door /, ch of s.

De d van 't hoofdwoord gaat over in een i klank, wanneer

zij wordt voorafgegaan door a, ba of oo (soms ook oe).

De overgangsklank (toonlooze e) vóór den uitgang ke komt

voor na b, d, l, m, n en r, indien deze in 't hoofdwoord worden

voorafgegaan door een korten klank.

De achterklinkers (oe, oo, o, ba en a) krijgen geregeld um

laut, behalve in de volgende gevallen, waarin zij slechts verkort

worden :

Ie lange ba en o vóór / of n.

2e lange ba vóór p.

3e lange o, ba, oe en o vóór r.

4e lange ba en oe vóór s.

In 't algemeen kan worden opgemerkt dat de klinker verkort

wordt vóór den verkleiningsuitgang.

Indien vóór den slotmedeklinker een tweeklank, bestaande uit

twee vóórklinkers, voorkomt, verdwijnt bet tweede element

hiervan voor den verkleiningsuitgang.

Leiden, April 1903. j. de josselin de jong.
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DE REFEREINEN-BUNDEL VAN JAN VAN DOESBORCH.

Ter karakterisering van de 16^-eeuwse refereinen heeft

Kalft'1) een hoogst zeldzame bundel »Refreynen int sot amoreus

wijs" gebruikt, bij Jan van Doesborch, zonder jaartal, gedrukt.

Het eenig bekende exemplaar berust op de Gentse bibliotheek.

Merkwaardigerwijze is dit boekje aan de aandacht van latere

onderzoekers ontsnapt. In de Bibliotheca Belgica en in de biblio-

grafiese studie van Bergmans over Jan van Doesborch *) zoekt

men het vergeefs. Op grond van Kalft's beschouwing giste ik

dat deze bundel verwantschap vertoont met de verzameling in

het Berlijnse handschrift, waarover ik in dit tijdschrift (dl. XXI, 66)

een en ander meedeelde. Deze zomer was ik in de gelegenheid,

mij daaromtrent zekerheid te verschaffen. Het beknopte resultaat

van dit nader onderzoek diene dus als aanvulling van mijn

vorig artiekel.

Het mooi geconserveerde exemplaar van dit merkwaardige

boekje telt 216 fol., oblong formaat, 13 bij 10 cM. groot, ver

sierd met talrijke interessante houtsneden. Hoewel de tietel

luidt: >Refreyneu Int sot amoreus wijs", gaan de >amoreuse"

voorop; ze beslaan de grootste helft (112 fol.). Eigenaardig is,

dat de voorafgaande index, »Die regelen vanden Refreynen",

niet overeenkomt met de werkelike inhoud. De volgorde is

anders; van de genoemde refereinen zijn er elf niet te vinden,

terwijl een twaalfde in de 2de afdeling een plaats gevonden

heeft 3). Niet genoemd zijn 17 refereinen, waaronder 5 in de

1) Geschiedenis der Neilerlandsche Letterkunde in de 16e eeuw, I, 313—318.

2) Jean van Doesborgh, Imprivutur anvertois da commenecment du XPlr sieclt, in :

Mcssagcr des Sciences Historiqucs, dl. 70, p. 1—17, overRedrukt in de Analectct

Belgiquea par Paul Bergmans (Gand 1896), p. 207—223.

3) Ueze refereinen, die misschien elders schuilen, zyn de volgende:

Hoven vrouwen gheen weerdi^her present

Heelt sclve tsecreet / bidt niet om helen

Wie cant solaes van vrouwen derven

Want tis so oorboerlyc liefs liefde verwerven
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index op het 2de deel staan, en 12 geheel nieuw zijn '). Dit

is leerzaam voor de wordingsgeschiedenis van zulke bundels.

Waarschijnlik bezat de uitgever een verzameling op losse bla

den, gedrukt of in handschrift, waarvan hij een voorlopige

lijst opmaakte, misschien wel bij wijze van » prospectus". Onder

het drukken kon hij dan noch wijzigen en verbeteren, nieuwe

aanwinsten inlassen, en daarvoor minder geschikte stukken uit

laten. Dat we niet aan slordigheid te denken hebben, blijkt

uit het vervolg. Het twede deel nl., de »Refreynen Ende Bal

laden int wijs . ende van sinnen. met veel schoone onderwisingen

ende leeringen", begint met een index (»Die regelen der

Refreynen. Int wys oft van versinnen") van 50 nummers, ter

wijl er maar 36 refereinen volgen. Maar hier heeft de drukker

achteraan een verbeterde lijst gegeven, die naar volgorde en

In trouwen sal ick volherden

Nochtan heeft mi de lieftste begeven

Mocht ie van haer noch troost gewinnen

Die sommighe is drove al claecht hijs niet

Mer tsop en is der colen niet weert

Mer tgaet nu verre buteu screven (in afdeeling II)

Waer therteken is/ tghesichte is daer

Waren si niet so loos van gronde.

1) Deze 17 zijn de volgende:

23 Hoe meerder liefde hoe meer verlancx

25 Tis quaet arbeyden en water drincken {Index II)

32 Jalousie lijf en siele duerknaecht (idem)

36 Hoe minlick ist een schoon vrouken om sien (idem)

37 Vintmen ter werelt ooc meerder vraecht

38 Ken souts te vollen niet connen ghescriven

50 [Van der mutsen Refreyn/ Rondeelswijs] (index II)

55 Want vleesch en bloet heb ie om haer verteert

69 Vercreech ie troost / ie waer ghenesen

60 Gheen last so swaer/ alst pack van minnen

61 Tis quaet weygeren datmen gheerne doet

64 Tgoet hoort der werelt/ het moet daer blijven (Index 111

65 Doet uwen armen gevanghen goet

67 (Non fortse) mocht icse noch eens dienen te passé

68 Och oft ick mochte daer myn herte dochte

69 Nemmermeer en spant ander int herte de crone

70 Ick en sal voor u gheen ander kiesen.
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inhoud bijna geheel nauwkeurig is: alleen N° 34 is overge

slagen. Na deze afdeling van 64 fol. lezen we:

//Geprent Tantwerpen/ op die Lombaerde veste/ bi mi Jan van Doesborch".

De derde afdeling (40 fol.), de »Refreynen Int Sot" begint

met een index van 16 nummers, maar eindigt met een ver

beterde index van de 24 refereinen, die er werkelik in voor

komen. De bundel besluit met het volgende rijmpje:

Ghcprent/ volendt/ sijn hier te samen

Schoon Refreynen / alsonder spot

Bi Jan van Doesborch / wilt hem niet blamen

Int amorcus/ int wijs/ en oec int sot

Des wil hem Jliesus gheven sijn hoechste lot

Dat wi bi hem in vreden mogen versamen

De geest van deze bundel is in hoofdzaak dezelfde als van

de Berlijuse verzameling, maar toch is er verschil. Het Berlijnse

handschrift is omvangrijker en veelzijdiger ; de stichtelike refe

reinen, lofliederen op Maria, Christus en het heilige kruis —

in de alfabetiese inhoudsopgave staan er alleen op »lof" ± 36

genoemd — vormen een belangrijk bestanddeel, terwijl derge

lijke vrome ontboezemingen in de gedrukte refereinen-bundel

schaars zijn. Ook de belangrijke toespelingen op politieke en

oeconomiese tijdsomstandigheden zijn er zeldzaam. Bij Jan van

Doesborch komt het erotiese en kras realistiese op de voor

grond ; de voorliefde voor het naakt blijkt ten overvloede ook

uit de plaatjes.

Na vergelijking van de inhoudsopgaven der beide verzame

lingen, bleek mij dat ze de volgende 18 refereinen gemeen

hadden :

Gheen pijne voor onghetroost te sijne = Berl. hs. fol. 7

(De index hee/t foutief: iionghetrou")

Noyt lietlije lief en had so lief = Berl. hs. fol. 235

Liefs ogen connen liefs gesicht verblijen = Berl. lis. fol. 297

Al minnicse seer si en achtes twint = Berl. hs. fol. 259

Gheen last so swaer / alst pack van minnen = Berl. hs fol. '299

ïis quaet weygeren datmen gheerne doet = Berl. hs. fol. 296
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Bi wel betrouwen gheschiet veel quaets = Berl. hs. fol. 261

Voren bewesen is na gheleert = Berl. hs. fol. 116 (met de variant iigheert")

Al sidi ghebeten / ghi en sijt niet glicten .= Berl. hs. fol. 257

Dronckenscap is sonde schade en schande = Berl. hs. fol. '263

Eenen sack vol moren een stinckeude prye = Berl. hs. fol. 217 (met de

[variant uvol drecks")

Men behoeft veel die huys sal houwen = Berl. hs. fol. 2S2

Mer tgaet nu verre buten screven = Berl. hs. fol. 283

Den drincpot maect menigen geldeloos = Berl. hs. fol. 267

Tquaetste datter af comt zijn barvoete kinderen = Berl. hs. fol. 289

lek loech ick en const mi niet bedwingen = Berl. hs. fol. 3

Tis al mal een mal ander = Berl. hs. fol. 11

Ende smorgens vondic dat al ghelogen was = Berl. hs. fol. 63 ')

Voorzoover ik de teksten heb kunnen vergelijken, bleken ze

in hoofdzaak dezelfde te zijn ; bij de overige zal dat hoogst-

waarschijnlik grotendeels ook wel het geval zijn. Een drietal

van de genoemde refereinen, die in het vorige deel naar het

Berlijnse handschrift afgedrukt staan, heb ik zorgvuldig gecol-

lationneerd. De belangrijkste varianten laat ik volgen:

Ben drincpot maect den menighen geldehos (blz. 86)

vs. i Den dr. memorie seer quelt

vs. 5 Den dr. doet dat den b. seere swelt

vs. 6 werpter menich vander b.

vs. 7 Dan vechten wi vrolic dat

vs. 8 men ons int casement

vs. 9 Dan verliesen wi ons geit tegen onsen d.

vs. 11 Als wi gedroncken hebben

vs. 12 Vinden wi dan vrou venus

vs. 14 Int soete seyt dan dat liefste d.

vs. 15 Dat dincke mi

vs. 17 Seyt hi sottinneken / so seyt si solken

vs. 18 in sijn burse

vs. 19 Hi en vinter smorghens niet in een plotken

vs. 21 Heeft hi

vs. 22 Die clooct hem

1) Het grootste deel van deze refereinen staan dus in het laatste deel van het

Berlhnse handschrift dicht bijeen, nl. fol. 257, 259, 261, 263, 267, 282, 289, 296,

297, 299. Dit wijst er wellicht op, dat deze refereinen bij elkaar behoren en de

kern vormen van een oude verzameling.
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vs. 23 scrijft sij eenpaer

v3. 24 Dan o. si sijn borst dat soete m.

vs. 25 Daer ontscaect si wt tbestc v.

vs. 26 tghclach / twort swaer

vs. 28 Dronckaert / bocve / ramp heb u croos

vs. 29 Vertrect van hier dus seg ie voorwair

Mer smorghens vondick dat al gheloghen was (bl. 99)vs. 1 so sotstevs. 2 stoffierenvs. 3 van romen

vs. 6 voortstel ("worstel" is dus te verbeteren in: iwoorstel")

vs. 9 dwijf doe/ gact br. 1.vs. 10 An allevs. 13 sullensevs. 19 nietvs. 21 desen bantvs. 29 Mi docht dat ievs. 31—45 l)e:e strofe ontbreektvs. 46 tontbindenevs. 48 üm datmensvs. 53 ontbint mi eer tgelt v.vs. 58 Wast cruepel . . . al bi g.vs. 59 om tontbinden tsijnevs. 61 (soe my dochte) ontbreeckl

vs. 62 s. p. gestoort wtenvs. 64 protelvs. 65 was ick

vs. 6G dat icken metten vuystcnvs. 70 dat icker af s.vs. 72 wranck

Ick loich ie en conste my niet bedwinghen (blz. 101)

vs. 1 Ecu h. een altevs. 2 Die

vs. 3 meene hier int 1. en is

vs. 4 Datmcn

vs. 5 Dit quam opt bagijnhof dairt die meestersse s.vs. 6 In een geestelic convent ende vl. op een h.vs. 7 Die bagliijnketis koerden den wederslachvs. 9 Hoe die vuyl sassemaert hier innevs. 10 Hi onts.vs. 11 de meestersse



De refereinen-bundel van Jan van Doesborch 137

vs. 12 Om dat hijt dede voor haer present

vs. 13 Sy riep/ och och/ nu is ons hof

vs. 16 Die meestersse/ die

vs. 17 Spr. lieve heer wat sal ons g.

vs. 18 voer ons baghijnkens

vs. 19 desc onnuthejt

vs. 20 Ie d. si sullen becommert sijn met dienvs. 21—25 Die vander werelt niet veel en weten

Si geboot datment haenken niet en soude vergeten

Te schelden/ om den groten overlast

Het wert beschouwen ende seer ghesmeten

(de strofe wordt dus één vers te kort)

vs. 27 VVacr dattet

vs. 28 Het st. en sw. gelijc

vs. 31 De meestersse g. h. opt stuck

vs. 32 Horende hier of elckerlics v.

vs. 33 Si begheerden all

vs. 34 die eerde op graven saen

vs. 38 ront omme al

vs. 39—41 meesterse riep/ ghi doet so wale

Cruyt voort al hebdi u hant vol wercx / god weetghi wert geloont/ ie pcisde wat vintmen menigen drale

vs. 43 stont vast en weende en creet

vs. 44 Ooc sach icse huer h. wr.

vs. 48 te borne ende te brode

vs. 49 In een d. rinne/ twas h. s.

vs. 50 seven daghen

vs. 52 daer voorbi/ ie dede haer r.

vs. 53 (ende) ontbreekt.

Deze varianten kunnen niet alleen dienen tot tekstverbetering,

maar ze zijn ook leerzaam voor de wijze waarop dergelijke

teksten ons overgeleverd zijn. De afwijkingen in het laatste

referein tenminste, zijn zo sterk, dat we waarschijnlik aau

mondelinge overlevering te denken hebben. Maar al is dit niet

zo, dan bewijst de vrijheid waarmee men zulke verzen behan

delde, hoe dicht ze bij het volkslied staan '). Een uitvoerige

1) Vgl. ook de .stock" van refereinen sis deze: I N° 19 «Adieu mijn alder liefste

die ie te minnen plach" en I N° 62 .Adieu het moet ghesceyden sijn".
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vergelijkende studie over deze beide verzamelingen, in verband

met de vele refereinen die op naam van Anna Bijns gaan,

zou ongetwijfeld van groot belang zijn voor de kennis van het

16de-eeuwse volksleven en de volkslitteratuur.

September 1902. c. a. n. de vooys.

DE HANDSCHRIFTEN VAN JAN VAN LEEUWEN'S

WERKEN.

De Vreese heeft in zijn «Bijdragen tot de kennis van het

leven en de werken van Jan van Ruusbroec" (1896) aange

toond, hoe Jan van Leeuwen, >die goede coc" van het klooster

Groenendaal, aan zijn slechte reputatie gekomen is. Toen Wil-

lems in 1845 de lofredenen op Ruusbroec uitgaf in het » Belgisch

Museum", oordeelde hij op grond van een zeer oppervlakkige

kennismaking »dat er weinige regels in 's mans schriften aan

getroffen worden die goed te samen hangen, of van een gezond

verstand getuigen" '). Alle latere schrijvers, Moll, Van Otterloo,

Te Winkel namen dit oordeel zonder krietiek over, zodat de

goede kok als schrijver van » onzin" eenvoudig ter zijde ge

schoven werd. Daarbij komt dat de enige biografie van Jan

van Leeuwen, in Pomerius' »De origine monasterii viridisvallis"

(Analecta Bollandiana IV) niet de indruk maakt, dat we te

doen hebben met iemand die voor de kennis van zijn tijd van

belang is. Wel wordt hij daar uitbundig geprezen. In het eerste

hoofdstuk wordt al gezegd dat hij als auteur de gave bezat

'/manuductivam vivendi maneriem contemplandique speciem scriptis pul-

cherrimis propalare".

Verder klinkt het met volle overtuiging:

«Oerte credo quod a seeulo non est auditum, saltcm post tempora apostolica,

vinim tam humilem, tam abjectum, tanta divinae gratiae percepisse charis-

I) Zie De Vreese, a. w. blz. 33. Willem* kende nl. alleen een handschrift met

losse fragmenten uit de .goede coc" het tegenwoordige Ms. Br. 2559, waarover later

meer; de volledige werken waren hem onbekend.
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mata, qualibus eum in suis libris mihi videor experiri tam affectu quam

intellectu modo mirabili superfusum, in tantum ut, si nulla mihi foret alia

suae venerationis omnino occasio, profecto eum pro familiari Dei amico

devote amplecterer et humiliter venerarer".

Er bestaat van deze kroniek een Middelnederlandse vertaling

in het Brusselse hs. 11988, maar daarin komen alleen het

eerste en twede boek voor, terwjjl juist het derde de levens

beschrijving van de kok bevat ').

Prof. Jostes te Munster bezit evenwel een jonger handschrift,

waariu een vertaling van de drie boeken voorkomt. Dit is een

ongebonden papieren handschrift, 21 bij 16 cM. groot, dat per

bladzijde 22 regels telt en waarschijnlik in het laatst van de

16de eeuw geschreven is. Op fol. 40 staat: Hier beghint den

derde boeck ende tracteert van het leven van brueder Jan van

leuwe als den gueden cock. Op fol. 54 eindigt het XXI8t0 en

laatste Capittel. Daaronder staat noch met dezelfde hand ge

schreven: >Sijn bederen (sic voor «beenderen") ende reliquien

sijn van het kerchoff gedragen in die kerck by sinte Barberen

altaer Anno 1568 op sinte Cecilien dach". Uit verscheiden

Middeleeuwse handschriften, vooral die waarin ook stukken van

Ruusbroec voorkomen, blijkt dat de werken van >die goede

coc" in de 15de eeuw geregeld gelezen werden. Telkens vindt

men citaten met opschriften als: » vanden coc"; »dit seit die

goede coc"*); eenmaal wordt hij zelfs genoemd »die heilighe

1) De Vreeae is voornemens bij ecu twede uitgave van zijn „Bijdragen" ook deze

tekst op te nemen. Ook voor de lofredenen kan ik wijzen op een nieuw handschrift.

Dit zijn ni. geen losse stukken, maar ze zijn aan grotere werken ontleend. Een stuk

komt voor in Cap. V van een traktaat dat Fomerius noemt De electione divina:

»Hoe datmen hier inder tijt mach toenemen inden verdienten des ewichs levens"

(Ms. Brussel 667, fol. 180). Onder de eerste kolom staat: Merct wel van her Jan

ruusbroec wat kier steet. Cap. XIII van hetzelfde werk heet: „Hoegrontoetmoedicheit

ende ghewareghe caritate sijn de II principiale dooghden. Ende hoe hoghe dat de

goede prioer broeder Jan van ruusbroec ende sijn Coc daer in stonden". Ook hier

staat onder fol. 192 b: Merct zeer wel wat hier steet van her van ruusbroec. Het is

begrgpelik dat zulke plaatsen later afzonderlik afgeschreven zjjn. Met welk recht de

3de en 4de lofrede aan Jan van Leeuwen toegeschreven worden, mag noch wel eens

onderzocht worden; uit de aanhef zou men het tegendeel opmaken.

2) Zie De Vreese: De Handschriften van Jan van Ruusbroec's werken.
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coc". In een klein, oorspronkelik traktaat, waarin o. a. Tauler

geprezen wordt, voegt de schrijver daaraan toe: »Ende heer

Jan Ruusbrueck ende sijn cock comen hem oec seer nae" ]).

Hij werd dus op één lijn gesteld met de grote mystici. Noch

in de 17de eeuw zegt Miraeus in zijn Fasti Belgici (1622)

van hem, dat zijn werken in handschrift te Groenendaal

bewaard worden, »digna profecto quae in omnes linguas trans-

fundantur".

Ook in de N°ordelike Nederlanden bleef hg geen onbekende.

Busch noemt in zijn Chronicon Windesemense hem en zijn prior

»duo magna ecclesiae Dei luminaria", zoals zijn werken aan

elk lezer bewijzen s). Waarschijnlik zullen zijn werken in ver

scheiden kloosterbibliotheken aanwezig geweest zijn; dat ten

minste het Sint-Barbara klooster te Delft een handschrift van

hem bezat, weten we uit de door Moll gekommentarieerde

boekenlijst 3).

Zelfs buiten onze grenzen werden de werken van de kok in

de 15de eeuw gelezen en afgeschreven, evenals dit met andere

Nederlandse mystici het geval was 4). Een bewijs daarvoor vond

ik in een 15de-eeuws handschrift te München (Cod. Germ. 447),

waarin het eerste stuk als opschrift heeft: Ayn gaistliche Ier

und unterweyszung von der dyemutikait, genumen und gesammet

ausz den piïchem des erwerdigen bruders johannes coch yn den

closter zu gravendal 5) yn brabant eyn lay ongelert der nit en

kond yn litterlicher kunst a vor b.

Alleen al om de hoge plaats die de kok in de ogen van zijn

tijdgenoten innam, zou hij onze belangstelling verdienen. Een

oppervlakkige kennismaking met zijn geschriften is voldoende

1) Kuusbroec-hs. Ff. Zie Be Vreese a. w. II, 494.

2) Zie De Vreese Bijdragen, blz. 34, noot 2.3) Zie De Vreese, Bijdragen, blz. 38.

4) Enige gegevens daaromtrent beb ik meegedeeld in de Bibliografieie mededelingen

over de Dietse vertalingen der .lmitatio ChrUti". (In »De Katholiek" van 1902,

Dl. CXXI, blz. 870, 871).

5) De schrijffout gravendal is grafies gemakkelik uit gronendal te verklaren.



De bandschriften van Jan van Leeuwen's werken 141

om aan te tonen dat hij in verschillende opzichten veel be

langrijker is dan men gemeend heeft.

In een studie, getieteld Twee Christen-demokraten uit de Veer

tiende Eeuw (De XX»*8 Eeuw, Febr. 1903) heb ik getracht een

beeld te schetsen van de kok, vooral om te doen uitkomen

hoeveel interessante gegevens zijn werk ons verschaft voor

de verhoudingen in de 14dc-eeuwse kerk en maatschappij, o. a.

zijn traktaat over de tien geboden. Bij een man die zo opging

in het »scouwende leven", zou men niet zo'n hartstochtelike

prediking verwachten tegen het verderf in de kerk, tegelijk een

pleidooi voor terugkeer tot de apostoliese armoede. Het blijkt dat

hij veel meer dan Ruusbroec in de wereld heeft rondgezien vóórdat

hij zich in de eenzaamheid van het Soniënbos afzonderde. Naast

de werken van Boendale en Jan de Weert zullen dus die van Jan

van Leeuwen opgeslagen moeten worden, als men in de litteratuur

de afspiegeling zoekt van het leven in de 14^-eeuwse maatschappij.Maar ook in de geschiedenis van de Nederlandse mystiek zal

Jan van Leeuwen een plaats innemen.

Te weinig heeft men gelet op de mannen die zich om Ruus

broec groeperen; de ver reikende invloed van Ruusbroec, die

zich tot de hervormingstijd krachtig deed gelden, zal wel het

sterkst geweest zijn op zijn onmiddellike omgeving. Door de

studie daarvan kunnen we leren hoe de werken van de meester

in zijn tijd werden begrepen en nagevolgd. Uit dit oogpunt

moet, dunkt mij, ook het werk van Johannes van Scoenhoven

belangrijk zijn ; blijkens de Middelnederlandse vertalingen van

zijn meest bekende Latijnse werken, behoort hij ook als schrij ver

onder de besten.

Jan van Leeuwen heeft zich natuurlik naar zijn prior ge

vormd, maar het is merkwaardig dat hij ook een grote be

wondering had voor Hadewijch. Verder is van groot belang

dat we door zijn werk ook de invloed van Eckart op de Neder

landse mystiek kunnen constateren. Ruusbroec noemt hem ner

gens; de kok daarentegen ziet in deze beroemde schrijver de

aartsketter, aan wie de verderfelike »vrie gheeste" hun ketterse
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leer ontlenen, en die daarom met klem bestreden moet worden 1).

Ten slotte verdienen de geschriften van Jan van Leeuwen

naast die van Ruusbroec en Hadewijch bestudeerd te worden

om de taal. Wie het Brabants van het midden der 14de eeuw

wil leren kennen, heeft aan Ruusbroec's taal niet genoeg: de

taal van de kok is een uitstekende aanvulling. Ruusbroec schreef

artistiek proza, in mooi gebouwde volzinnen ; dat van de kok

nadert meer tot de gesproken taal van die tijd, zoals o. a. blijkt

uit de veel vrijere konstructies. Hij was een »onghelettert"

man, d. w. z. hij kende weinig of geen Latijn, en juist daar

door kan het Latijn niet, of slechts zijdelings invloed gehad

hebben op zijn proza. Uit een vergelijking van zijn stijl met

de vele gelijktijdige vertalingen uit het Latijn, is dus waarschynlik

voor de kennis van de Middelnederlandse syntaxis veel te leren.

Ook voor de Mnl. woordvoorraad zijn hier en daar nieuwe be

dragen te vinden.

Voordat men evenwel de werken van Jan van Leeuwen nader

gaat bestuderen, is het noodzakelik te weten in welke toestand

die teksten tot ons gekomen zijn. Er moet dus een onderzoek

ingesteld worden naar de waarde van de bestaande handschriften

en hun onderlinge verhouding. Dit is te meer nodig, omdat

onze hoofdbron een handschrift is, dat bijna twee eeuwen later

afgeschreven werd.

Pomerius heeft ons de lijst overgeleverd van al de werken

die Jan van Leeuwen heeft nagelaten. In het leven van de

»coquus bonus" (Liber III, Cap. II) zijn 23 tietels opgesomd,

in deze volgorde:

(Analecta Bollandiana IV, 310) 2).

I De decem praeceptis.

II De oratione.

III De inspiratione.

1) De gegevcnt die ik omtrent de invloed van Eckart verzameld heb, zal ik in

het Ned. Archief voor Kerkgesck. publiceren.

2) Overgenomen door Anger Etude tur let mysliquei des Par/s-Bat au moyen

dge, uag. 177.
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IV De ardenti amore Dei.

V De tribus magis

VI De articulis.

VII De differentia inter naturalem et supernatiiralem generationem.

VIII De electione divina.

IX De quintuplici eonfraternitate.

X De septem calamitatibus.XI Item scripsit et alium librum de praeceptis decalogi.

XII De septem signis Zodiaci spiritualiter expositis.

XIII De origine omnium rerum.

XIV De novem ohoris angelorum, el cetera.

XV De septem goneribus amatorum Dei.

XVI De intelligentia et observantia doctrinae Christi.

XVII De desertione injustitiae et obedientia vocationis Christi.

XVIII De paupertate spiritus.

XIX Contra errorem dogmatis magistri Echardi.

XX De spirituali manducationc corporis Christi.

XXI De multiplicibus bonis et salutaribus documentis.

XXII De octo beatitudinibus.

XXIII De judicibus etc.

Hierdoor hebben we dus een middel om te kontroleren of in

de bestaande handschriften alle werken bewaard zijn. Inderdaad

zal uit de volgende inhoudsopgave blijken dat de Brusselse

handschriften N°. 667 en 888, beide afkomstig uit het klooster

Bethlehem »buyten Loven", samen juist al de genoemde werken

bevatten, in dezelfde volgorde.

Ms. 667 is een perkamenten kodex, 30 cM. lang en 21 cM.

breed, in twee kolommen regelmatig geschreven. Het schrift

wijst op het einde van de 15de eeuw, en ieder zou met De

Vreese *) het handschrift in die tijd plaatsen, als niet op fol.

256» de volgende aantekening stond :

nDit boec es ghescreoen int iaer ons heren doe men screef Mü ende XL op

sint Jans dach itaest volint.

b. Jan de Steetlere

biddel voer hem eenen Ave maria.

i) Zie De Vreese Bijdragen blz. 37, waar N°. 667 lBde-eeuws genoemd wordt en

N°. 888 van het jaar 1543. De schr. vermoedde niet dat de hss. een vervolg op

elkaar waren. Dat beide met een traktaat over de tien geboden beginnen, is wel ge

schikt om het misverstand in de hand te werken.
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Ms. 888 is blijkbaar een vervolg van het vorige; schrift en

formaat wijzen er op: alleen is het in de lengte iets meer af

gesneden, ten gevolge van het verbinden. Bovendien lezen

we op fol. 188:

Dit boec was volscreven int iaer ons heren MD end* XLIll op den yersten

dach van aprile des smerghen. Enen Ave maria voer die dit boec heeft ghescreven.

Johannes de Sweltere.

Verder bevat dit handschrift Die epistele des eersamen vaders

brueder humbertus des vijfsten meesters vander predicaer ordine

(fol. 188»—205»), en een ander boxken (fol. 205^— 285<l), d. i.

een hoogst merkwaardige dialoog, geschreven door een veer-

tiende-eeuwse leek (Zie Twee Christen-demokraten in De XX"*

Eeuw, Junie 1903).

De schijnbare tegenstrijdigheid van schrift en datering bij

deze handschriften, levert ons een aardig bewijs, hoe de ouder

dom van de schrijver een gewichtige faktor is bij het vast

stellen van de datum.

Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat deze Jan de

Swettere zijn schrijfkunst noch in de 15de eeuw heeft geleerd,

en in zijn ouderdom dit werk voltooide. Dit wordt bevestigd

door het volgende : Ms. 667 heeft op fol. 1 :

Desen hoeck hoert toe den godshut/se van bethleem buyten loven tot behoef van

de leecke brueders ende heeft ghescreven brueder tan de stcetter convers / die

sterf opten VIII' "< dach van augusto MDXLIIII.

Dat hij niet jong gestorven is, bewijst ons een ander hand

schrift, uit Bethlehem afkomstig, en nu in de Bibliothèque de

1'Arsenal te Parijs, nl. het eerste deel van N°. 8209: »Hier

beghint een tractaet meester Rycardus van Sinte Victoers op

Cantica Canticorum", dat besloten wordt met de woorden:

Dit boec trerl volscreven int iaer ons heren MCCCCC ende Vil inder octave

van dertiendach op eenen vridach.

Kenen ave maria van minne B. Jan de Stre/ter.

Ook de Gentse Universiteitsbibliotheek bezit een handschrift

van deze ijverige afschrijver, nl. N°. 1271, dat het Boeck des

gulden troens en Ruusbroec's Tabernakel bevat. Voorin staat:
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lieten boeck hoert toe den godshuyse van bethleem buyten (oren tot behoef

vande leec&e brueders ende heeft ghescreven brueder Jan de uwetter convers die

sterf opten PrIII»tm dach van augusto XV^XLIIII.

Meer is mij omtrent deze conversbroeder niet bekend.

De inhoud van Ms. 667 ia de volgende :

fol. 2—5 : Index van een andere, jongere hand, die ook om

de onnauwkeurigheden van weinig belang is.

fol. 6. Merkwaardige proloog van de onbekende, die na de dood

van Jan vau Leeuwen zijn werken verzameld heeft. Omdat

dit stuk voor de waarde van deze verzameling van groot

belang is, laat ik het hier in zijn geheel volgen.

Dit es de prologhe vanden navolghenden boeck des goeden Cocs van

gruenendale Dese VIII navolghcnde boeken metter Rolien die ghescreven

staet na terde boec heeft ghemaect brueder Jan die men biet de goede Coc

Convers ende leec brueder van groenendale bi tiden des yersten pryoers

brueder Jans van ruusbroec welke Convers ende leec bruedere was een

ghestaen persoen van jaren ende zeere rwt leec ende ongheleert doen hij

yerste ter ordenen quam/ maer inden Cloester voerscreven begonste hi yerst

te leeren lesen ende scriven/ ende dat leerde hi als te hopen es bi toedoen

vanden heyleghen gheest die een goet meester es/ alsoe volcomelike inde

cokene/ daer hi langhe in sine levedaghe in diende/ alsmen in siuen boeken

hier na beschreven ghevoelen mach Want in eenen van sinen boeken soe

scrijft hi dat yemant mocht vraghen waer hi sijn theologie och sijn leeringhe

gheleert hadde / Daer op antwert hi / dat hise gheleert heeft tot dier scholen

daer sinte peter ende andries sijn broeder gheleert hebben Nochtans soe es

te weten dat inden navolghenden boeken ondertijden wat toe oft afghedaen

oft verwandelt es/ na eyschinghe der materien/ ocht om de materien te

bat oft te meer te verclarene/ ende sonderliughe int boec vanden invallen/

ende de maniere van sinen sprekene es | oec ondertiden wat mede verwandelt

Ende oec soe heeft hi hem in allen dinghen ghclaten onder de ghemeynscap

der heylegher kerken ghelikerwijs als hi bescrijft int leste ocht daeromtrent

vanden achsten boeke hier na beschreven Voert soe salmen weten ende

merken soe waer gheschreven es nota/ dat daer wat merekclij es ende notabels

es/ ende dies ghelycs daer de screven ghemaect syn / dat alsoe merclijc

es datter steet gheschreven Ende voert soe salmen weten vanden Capittele

hier voer gheschreven dat dat yerste ghetal dat voer ghescreven es beteekent /

hoe meneghe Capittele dat es datter na volghet/ meer tghetal dat beneden

ende na den eynde steet beteekent waerment tcapittel in eenich vanden

boeken des Cocs hier namaels gheschreven vynden mach

Ende voert soe salmen weten ghevielt dat yemant dese hier na gheschrevcne

10
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boeken des Cocs wt schriven woude soe sal hi in de V leste boeken de

Capittelen vanden selven V boeken hier voer beschreven/ met roodcn cnte

scriven biden text / daer een yeghelijc Capittele behoert te staen / ghelijker

wijs als de Capittelen staen gheschreven bi den text daerse behooren inde

III yerste boeken/ welke sijn dboec vanden X gheboden gods/ dboec van

den ghebeden / ende dboec vanden invallen / Want dat helpt zeer daer toe

fol. 6i om de materie vanden text te bat ende te lichteliker te verstaen | Ende

voert soe salmen weten / dat in de voer gheroerde boeken des goede Cocs

meneghe goede gheestelike leeren staen ghescreven soe wier wel na pijnde

te levene ende te doene dat in hem ware die mochte lichtelijc metter hulpen

ende der gracien gods comen tot eenen hooghen gheesteliken levene hier

inder tijt ende namaels alsoe comen tot zeer grooten eweghen loen in dat

toccomende leven daer boven / daer ons allen toe brenghen moet de vader

de sone / ende de heileghe gheest Amen.

fol. 7a \anden X gheboden gods. (53 Cap.).

fol. 55c Dit boec es vandor bedinghen. (32 Cap.).

fol. 73b Hier beghint dboec vanden invallen. (5 Cap).

fol. 79a Die rolie vander woedegher minnen.

fol. 82c Traktaat over de drie koningen : in het opschrift is geen tietel genoemd.(28 Cap.)

fol. 108c Traktaat zonder tietel: de proloog spreekt van //een ander wonderlijc boec"

//van tienderhande materie tracterende". Hetzelfde schijnt Pomerius te be

doelen met //De articulis". (20 Cap.).

fol. 141 //Dit boeck sal heten een ghetughe ende een ondersceyt ghevende tusseben

godlijc licht ende deemsterheyt ende oec tusschen natuerlike gheboertc

ende overnatuerlike gheboerte . . . ." (29 Cap.).

fol. 175a Dit boeck sal ons redene ende ondersceet gheven tusschen die ghene die

god gheroepen ende ewelijc wtvercoren heeft. (21 Cap.).

fol. 203b Van vijfterhande brucderscap. (31 Cap.).

fol. 256—259 vormen een soort aanhangsel met kleinere stukken waaronder :

fol. 257a Vanden VII aleyndicheyden des Cocs.

De inhoud van Ms. 888 is de volgende :

■ 3 blanco.

Hier beghint die tafele vanden XII navolghende boeken alle die Cap.

(betrouwbare index van dezelfde hand. Boven deze fol. staat in later

schrift //Bethleem": evenzo in de initiaal op fol. 9).

Dierste boec es vanden tien gheboden. (35 Cap.).

Vanden VII teekenen der sonnen. (32 Cap.).

Dit werk is onvoltooid: aan het einde staat: Dit boec en es niet volmaect

alsoe men sext.

ftfl. 71b Dat derde boec. De tietel ontbreekt, maar de inhoud komt overeen met

Pomerius' opgave //de origine omnium rerunr'. (15 Cap.).

fol. 74b Vanden IX choren der inghelen. (14 Cap.).

fol 1-

fol. 4

fol. 'Ja

lol 33a

 

j
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foJ. 93d Van sevenderhande manieren van menschen die gode minnen. (4 Cap.).

fol. 102d Hoe dat men cristus leere verstaen ende oec volcomelijc navolghen sal. (4 Cap.).

fol. 108a Hoe dat men alle ongherechticheit laten sal ende cristus roepe ghetrouwelijc

navolghen sal . . . etc. (14 Cap.).

fol. 130a Wat dat enen armen mensche van gheeste toebehoert etc. (17 Cap.).

fol. 134a Van meester eckaerts leeringhe daer hi in doelde etc. (4 Cap.).

fol. 137d Van enen verborghenen inwendeghen gheesteliken sacramenteliken etenne

etc. (19 Cap.).

fol. 162d Van menigherande goeder leeringhen die seer orberlijc sijn. (7 Cap.).

fol. 169d Dit hoec beghint aen VHI sa(l)icheiden mer niet gheint. (5 Cap.).

Aan het slot : Uier ghelrect vele mer wi en hebbens niet meer int ghescri/te vonden,

fol. 182d Hier volghen een rolle van richters. (4 Cap.).

fol. 188 Hier ynden die boeke des goeden koes, god sij ghelooft altoes.

Wanneer de plaatsruimte het toeliet, had ik gaarne de uit

voerige opschriften van alle capittels laten afdrukken, omdat

men daardoor een denkbeeld zou krijgen van de inhoud. Nu

dient deze opgave slechts om aan te tonen dat Pomerius zijn

lijst heeft opgemaakt met behulp van een handschrift, waarvan

de inhoud geheel met die van de beide Brusselse hss. overeen

kwam. Maar daarmee is noch niet bewezen dat deze zoveel

jongere handschriften een in alle opzichten betrouwbare kopie

zijn van een ouder origineel. De waarde van deze teksten kan

dus alleen vastgesteld worden op grond van een vergelijking

met oudere handschriften. We moeten dus nagaan welke hulp

middelen ons daarbij ten dienste staan.

De fragmenten die in verscheiden handschriften voorkomen ')

zijn meestal klein en onbelangrijk, soms citaten van enkele

regels, soms van hoogstens een of twee bladzijden. Mogelik

kunnen ze voor de vaststelling van de oorspronkelike tekst

diensten bewijzen, maar zonder een grondige kennis van die

teksten is het onmogelik zulke stukjes thuis te brengen, temeer

omdat Jan van Leeuwen telkens in herhalingen vervalt. Een

uitzondering maakt het Brusselse handschrift 2559, door De

Vreese beschreven als Ruusbroec-handschrift Qq (II, 565) dat

uit de 2de helft der 15de eeuw dagtekent. Daarin komen grotere

1) ZL* De Vreese, De Handschriften van J. v. R't werken II, 566, noot 1.
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en meer samenhangende stukken voor, die gemakkeliker te

herkennen zijn. Op fol. 11— 16T vond ik o. a. Die rolie vander

woedegher minnen, waaraan het opschrift evenwel ontbreekt.

Door vergelijking met het Brusselse handschrift overtuigde ik

mij dat deze tekst bij een uitgave goede diensten zal bewijzen ;

dit is te meer van belang omdat dit hele stuk vrij duister is ').

Belangrijk is ook een Deventer handschrift (Katal. Van Slee

N°. 55) dat Een boec van vijf manieren broederliker minnen be

vat. Dit hs. had door het eigenaardige slot al vroeger mijn

aandacht getrokken, maar eerst na kennismaking met de Brusselse

hss. ontdekte ik dat dit een werk van Jan van Leeuwen was.

Het handschrift is niet gedateerd ; op grond van het schrift

zou men denken aan het midden der 15de eeuw, maar De Vreese

maakte mij opmerkzaam, dat de beide watermerken die er in

voorkomen, bewijzen dat het noch een kwart eeuw ouder is,

en ± 1425 geschreven moet zijn. Dit verhoogt voor ons de

waarde. Aanvankelik meende ik dat we hier een tekst hadden

die niet afgeschreven was uit een handschrift met de ver

zamelde werken 2).

Aan het slot van het Dev. hs. lezen we al.:

Dit boec is ghemaect of volmauct int iaer ons heren als men scrivct

dusent drie hondert ende vijf ende wijftich. üec holdict wel voer waer dat

die hoverdighe ghirighe clergie in corten tiden van boven tot beneden

haestelic onder die voete gheworpen ende van den leken volke vertreden

sal werden overmids haer grote overnemelike quaetheit die si driven in

alre manieren Die wil die begripe mi die wil die laet. god gheve ons sine

minne sonder maet VVrelke minne niemant en mach ontpayen noch ontsaten.

vander weerder liefden ons heren ihesu" (fol. 118c)

Het handschrift met de verzamelde werken heeft daarentegen :

Int iaer ons heren als men screef MCCC ende LV es dit boec ghemaect

oft volmaect / Die wille begripe mij / die wille laet / god gheve ons sine

1) Voor de vaststelling van deze tekst hebben we noch een ander hulpmiddel. Ia

het traktaat .Van vijf manieren broederliker minnen" komt een stuk voor, dat in

marginc aangeduid wordt als Con/atulacio amorota (Ms Dev. fol. 95c—gga) en dat

overeenkomt met het eerste deel van de Rolie.

2) Daarvoor zon ook pleiten dat de opschriften der Capita die in het verzamel

bandschrift voorkomen, hier noch ontbreken.
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minne nyeman en mach ontparen/ noch ontsaten vander weerder liefden

ons heren ihesu cristi (Ms. Br. 667, fol. 256).

Hier is het rijmproza verknoeid, de tekst verkort en ver

minkt, zoodat het Dev. hs. blijkbaar de oude, oorspronkelike

redactie heeft.

Toen ik evenwel het Deventer hs. nauwkeurig las en excer-

peerde, bleek mij dat de tekst, voorzover ik dat na kon gaan,

geheel met het Brusselse hs. overeenkomt. Alleen zijn Cap. IV,

V en VI weggelaten, maar dit versterkt juist de veronder

stelling dat voor dit afschrift gebruikt gemaakt is van een

volledig handschrift. Bij deze hoofdstukken, die over onkuisheid

en > sonde teghen natuere" handelen, staat nl. iu het Brusselse

hs. (fol. 208c): » Vanden poente bi tcruce voer ghescreven en

salmen niet lesen int ghemeine in ghenen reeftere ende sonder-

linghe van vrouwen personen / tot den vijfte Capittele toe daer

oec dies gbelijcs cruce steet".

Het Deventer handschrift levert ons dus het welkome bewijs

dat het 16de-eeuwse afschrift van Jan de Swettere volkomen

betrouwbaar is. Dit wordt nader bevestigd door enige hoogst

belangrijke fragmenten van een ouder handschrift, die aan Serrure

toebehoord hebben, en nu eigendom zijn van de Brusselse

bibliotheek (2de Serie N° 138). Het is te meer te verwonderen

dat deze zes folio perkamenten bladen aan de aandacht tot nu

toe ontsnapt zijn, omdat ze zulke interessante miniaturen be

vatten. Ongetwijfeld is dit ook de oorzaak waardoor ze aan de

vernietiging ontkomen zijn. De bladen zijn ongeveer even groot,

34 bij 24 cM.; de beide eerste vertonen elk een tekening in

kleuren, die het grootste deel van het blad in beslag neemt

(22xl7icM.). Tot mijn grote verrassing zag ik hier de kok

afgebeeld te midden van zijn omgeving; op de eerste tekening

in zijn keuken, met zijn slaapcel op de achtergrond. De twede

miniatuur geeft ons de beide vertrekken kleiner, in een ander

perspectief, omgeven door het Soniënbos ').

1) Een beknopte beschrijving van deze miniaturen heb ik gegeven in mijn artiekel

Twee tkrittendemokraten, blz. 161—102.
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Het derde blad is bovenaan gemerkt: I, en bevat de proloog

>des boecs van den X gheboden". Het komt overeen met het

eerste blad van Ms. Brussel 667. In de initiaal H bevindt zich

een miniatuur, voorstellende Jezus in een purperen mantel en

met een aureool ; naast hem de rijke jongeling in een rood

kleed met blauwe kraag. De fieguren steken af tegen een ge

ruite achtergrond. Deze voorstelling is een illustratie van de

tekst waarmee het traktaat begint.

Het vierde blad is gemerkt LXXX, en bevat het begin van

het traktaat over de drie koningen. Het komt overeen met

fol. 82 van Ms. Brussel 667. De miniatuur vertoont ons de

drie koningen, elk met een beker in de hand, vóór Maria en

het kindeke Jezus.

Het vijfde blad, dat met de verso-zijde naar voren in de

band gezet is, draagt het sijfer CVIl. Het komt overeen met

fol. 108 van Ms. Brussel 667. Recto geeft het ons het slot te

lezen van het traktaat »De tribus magis", verso lezen we *De

prologe Nu hier na volghet een woöderlec boec" etc. De miniatuur

vertoont een man in rood kleed en blauwe mantel, voor wie

een ander, in het wit gekleed, geknield ligt.

Het zesde blad, gemerkt CXL, komt overeen met fol. 141

van Ms. Br. 667 en begint: >Dit boec sal heten een ghetughe"

etc. Miniatuur: Jezus in purperen mantel, met aureool; vóór

hem geknield een monnik in wit kleed met zwarte mantel.

De overeenstemming van de foliëring met die van het grote

Brusselse lis. 667 maakt het zo goed als zeker, dat de inhoud

dezelfde was, en dat er zelfs op elke bladzijde ongeveer even

veel stond. Als we nu deze bladen naast de volledige tekst

leggen, zien we onmiddellik dat het afschrift van Jan de Swettere

volkomen te vertrouwen is; even konservatief als zjjn schrift

blijkt zijn behandeling van de tekst en de spelling geweest te

zijn ; alleen verandert hij vrij regelmatig de oude Brabantse

uitgang -lec in -lijc. Ten bewijze daarvan laat ik hier volgen

wat op de keerzijde van het vijfde blad staat, met alle varianten

van Ms. 667. Ik koos dit stuk, ïiiet omdat ik hier meer of
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minder varianten optekende dan op de andere bladen, maar

omdat het de proloog is van een der belangrijkste werken.

Waar het fragment afbreekt, geef ik de rest naar het jongere

handschrift.

fol. CVII verso.

De protoge.

Nu hier na volghet een ander wonderlec boec als ghi namaels horen selt

op dat ennich dinc achter mi bleve dies god ewelee ghelooft ende gheeert

worde, ende oec mede alle sijn heyleghen met hem ende overmids hem.

Ende dat oec enneghen mensche namaels te vromen, ende te proflte mochte 5

ghevallen. ya hoe sere dat minen persoen overmids hatie ende nijt te scanden

mochte ghevallen. Nochtan sal ie u vorwert callen ende laten mijn scande

al overgaen. hettes mi ere voer gode. daert metter waerheyt mach bestaen.

Want ie bin der waerheyt meer sculdech dan alre menschen of oec ennechs

menschen hulde te hondene, daer ie de waerheyt yet verswighen soude. Ommc 10

sterven of oec omme leven en salmen der waerheyt niet afgaen. mar wij

selen rechte doerliden metter waerheyt voer de oghen gods. sondcr yemene

te spaerne om gheniets wille, noch arme noch rike noch vriende noch

maghe. Wij en selen enghenen persoen aensien. mar wij selen te mids doer-

gaen. ende armen lieden lichter bereet sijn dan den riken. soe sal de dooght 15

I aen ons bliken. want darme hebbens meer noet in vele manieren | dan

de rike —

Hier omme sal selc dit boec gherne sien lesen ende horen, mar selken

anderen salt vergroven ende verdoren, selc salt haten, selc verwaten, sel

andere salt minnen ende sal hem sijn bequaem. 20

Dit boee sal hebben .X. namen.

Dierste boec sal heten, keer weder berispe de sonden. ontecke gode

dijn herte. —

Dander sal spreken van drien manieren van biechten.

Terde vander werkeleker ledecheyt die gode mishagbet. — 25Tfierde van baghinen. —

Tfijfte boec van swesteren ende van bagaerden ende van al selken volkc. —Tseste boec vander ghecsteleker onbesceydenheyt. —Tsevende boec sal ons leren alle heyleghe besceydenheyt. —

Var. van Mi. Br. 667. 1 Prologhe sprect ende verclaert hoe dit boec es ghedeylt

in X boeken ende in X partijen ende van tienderhande materie tracterende f. 109a

lh: prologhe 2 wonderlijc namals 8 eenich blive ewelijc 5 eeneghen

7 Nochtans 9 sculdich oft oec enichs 11 oft oec maer 13 spaerene

vrinde 14 egheen 15 licher do[e]cht 16 daerme 19 verdorren saelt

22 ontecket 24 drie bichten 25 werkeliker ledicheit meshaghet 27 (susteren)

veranderd in swesteren 28 gheesteliker
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30 Ende dat achtende sal ons redenen van beghevenen lieden die in ordenenleven in volcomenre ghehoorsamheyt. daer es alle staet van heylecheyden inbevaen ende besloten diemen leven mach in hemelrike ochte oec in eerterike. —Ende dneghende sal spreken van clusenaren die in heremitagen ligghen.ende der enecheyt gods leven souden, ende hoe hen sonderlinghe die

35 enecheyt gods weder antworde gheven soude. dadense haren dinghen recht,

mar neense niet. het loept al wtwaert alse ghi namaels horen selt. Dat

inwaert sien soude dat heeft al | ') sijn oghen op sinlike dinghe ghekeert/ fol. 109c

ende suect meer noet des lichamen danse doen noetorfte der zielen.

— Tiende boec sal heten symonie / want de hoechste regnacie die nu

regneert in eerterike van boven tot beneden onder gheestelijc volc/ dat es

bi na al symonie / Want het beghint aen den paeus / ende es ghewortelt

bi na in alle de prelaten sijnre voeten / Ende de paeus es seker thoeft ende

tbeghinsel daer af ende sal de swaerste rekeninghe moeten gheven daer af/

omme dat hijt ghestaedt heeft / want hijt boven alle mensche beweren

mochte / ende sonderlinghe daertoe verbonden es / Ende dan salre talre

achterste na volghen vander eyscheliker toecoemst der gherechticheit gods/

die de quade verordelen sal met haren quaden werken sonder alle ontferm-

herticheit/ ende salse verdelien ter ewegher maledictien vanden boeke des

levens/ ende god sal de goede en contrarien die in hem betrouwen met

haren goeden werken behouden overmids sijn ontfermherticheit indateweghe

leven tot sijnre glorien/ Nu kyest ende deylt voert welc ghi wilt/ want

tot eneghen van tween moeten wij ommer comen het tsij ter ewegher bliscap

oft ter ewegher pinen der hellen. —

Nu willic ons voert ondersceet gheven van | desen X partien na eenre

grover wijs / deen na dander alsoet behoort want tfolc es bi na al grof doef

ende blint / daer omme moet men ons rudelijc leeren met groven ghelikenissen

wat ons heylichcit belet/ ende wat ons daer toe drijft ende hulpt/ Hier

behoeven wij verclaernissen der menschen toe/ Omme die sake dat wij soe

onverlicht sijn van boven/ soe moeten wij woerde ende leringhe hebben

van beneden / hoe dat wij de helle selen vlien/ ende dat eweghe leven

scouwen ende sien / Ende dit mach eiken mensche cort ghescien ende be

horen / die de quade werelt der sonden wilt laten ende verdoren als ghi

vorwert meer selt horen/

Het handschrift waarvan de bladen het treurig overschot

zijn, is blijkens het schrift niet lang na 1400 vervaardigd. De

taal is zuiver Brabants. Daarom ligt de veronderstelling voor

30 achste 33 dneghenste heremitagien 34 enk-heit 35) eoichcit rechte

36 wtwert uamels 37 inweert

i) liet overige deel vau de tekst ia afgedrukt naar M». 667.
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de hand dat we hier fragmenten voor ons hebben van het

oorspronkelike handschrift uit het klooster Groenendaal, dat in

de 17de eeuw daar noch aauwezig was. We vinden het ver

meld in de lijst die Andreas Valerius in 1640 opmaakte ten

behoeve van Sanderus *). Waarschijnlik werd dit kostbare hand

schrift ter nagedachtenis aan »die goede coc" vervaardigd, en

versierd door een van de kloosterbroeders, die persoonlik hem

en zijn omgeving gekend had. Het zou niet onmogelik zijn dat

Jan de Swettere dit zelfde handschrift als origineel gebruikt

heeft; het ligt immers voor de hand dat hij bij het zoeken

naar een betrouwbare tekst, zich gewend heeft tot het klooster

waar Jan van Leeuwen geleefd had. Als dit niet zo is, dan

moet in elk geval zijn origineel zeer na aan dit handschrift

verwant zijn.

Zonder twijfel is dit handschrift opzettelik vernietigd; bij de

scherpe uitlatingen die de kok zich veroorlooft tegenover de

kerk en de geestelikheid, is dat niet te verwonderen. Dit geval

staat trouwens niet alleen. Een perkamenten handschrift yan de

Bibliothèque de 1'Arsenal te Parijs, door De Vreese beschreven

als Ruusbroec-hs. c, bevatte, volgens een inhoudsopgave op het

schutblad, in de 15de eeuw noch »een deel van broeder Jan des

koes boeke". Dit gedeelte is dus waarschijnlik uit de kodex ver

wijderd om het te vernietigen *). Deze feiten verklaren ons, hoe

het komt dat er van het grote aantal handschriften met Jan

van Leeuwen's werken, zo weinig bewaard is, terwijl de Ruus-

broec-handschriften bij dozijnen te tellen zijn. Als een gelukkig

toeval het 16^-eeuwse afschrift van Jan de Swettere niet gespaard

had, zou het werk van de kok grotendeels verloren zijn, en het

lot gedeeld hebben van de vele verdachte of ketterse geschriften

in de 14de eeuw, die door beulshanden verbrand werden, of later

door inquisiteurs en censoren onschadelik gemaakt zijn.

1) Zie De Vreese, Bijdragen blz. 38. De daar gemaakte veronderstelling dat deze

kodex identies zou zijn met Ms. 667 of 888 is ongegrond, omdat deze hss. uit het

klooster Bethleem afkomstig zijn.

2) Zie De Vreese, Üe Uandachr. van R'i werken I, blz. 271—272.
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Jan de Swettere is dus niet de verzamelaar van deze werken.

Heeft hij de proloog ook in zijn origineel gevonden? Deze

vraag is van belang, omdat in die proloog van aangebrachte

wijzigingen gesproken wordt. Oppervlakkig beschouwd, schijnen

de aanwijzingen omtrent de index van het handschrift er voor

te pleiten, maar dit wordt juist een argument voor het tegen

deel, als we ons herinneren dat die index door een jongere

hand toegevoegd is. Ook de proloog is dus letterlik afgeschreven.

De vraag hoe de overgeleverde tekst zich verhoudt tot het

eigenlike werk van Jan van Leeuwen, is daarmee niet opgelost,

maar slechts verplaatst. Wat kan de onbekende, die met piëteit

al wat de kok geschreven nagelaten had verzamelde, in die

teksten veranderd hebben, en met welk doel? Een stellig ant

woord is niet mogelik, zolang er niet 14de-eeuwse handschriften

voor den dag komen die of autografen zijn, of een beslist oudere

redactie vertonen dan in de verzamelde werken. Op grond van

de proloog kunnen we wel enige gissingen maken. De mede

deling dat er «ondertijden wat toe oft afghedaen oft verwandelt

es na eyschinghe der materiën" kan betrekking hebben op de

kompositie van het werk, de indeling in hoofdstukken, de bij

gevoegde tietels en opschriften, en wellicht hier of daar een

verduidelikende opmerking of uitweiding. Maar de toevoeging :

>Ende oec soe heeft hi hem in allen dinghen ghelaten onder

de ghemeynscap der heylegher kerken" wekt het vermoeden,

dat er ook wijzigingen zijn aangebracht op plaatsen die volgens

de verzamelaar aanleiding konden geven om de kok van ketterij

te verdenken. Inderdaad weten we uit zijn werk zelf, dat hij

tijdens zijn leven op sommige punten aangevallen is. In Cap.

XXX van het traktaat Van vijf manieren broederliker minnen

spreekt hij »Van vier pointen daer hi af begrepen was ende

sijn onscout daer of", terwijl hij in het voorafgaande hoofdstuk

» verghiffenisse bidt, eest dat hi yet messch reven heeft in sijn

leeringhen". Hij herroept al wat met de kerkleer in strijd mocht

zijn, maar geeft ondertussen te kennen dat de onverlichte mensen,

die al zijn woorden naar de letter opvatten, geen recbt van

A
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meespreken Lebben. Het is niet onwaarschijnlik dat de ver

anderingen in het >boec vanden invallen", dat uitdrukkelik

genoemd wordt, en dus waarschijnlik het meest > verbeterd" is,

met de bedoeling aangebracht zijn om alle verdenking van ketterij

te weren ; daarmee meende de verzamelaar in de geest van de

schrijver te handelen, De vrees dat de tekst misverstaan zou

kunnen worden, blijkt op een andere wijze op fol. 125" van

Ms. 667. Daar komt de uitdrukking »sijns selfs ledich sijn"

voor, en waarschuwend zet de verzamelaar er in margine naast :

>cave verbum sed non sensum".

Of er ook gedeelten uitgelaten of verzacht zijn waar de kok

tegen de gebreken van de kerk te velde trekt, tegen de heb

zucht van de kerkelike heersers en de wanverhoudingen in de

kloosters, is twijfelachtig, omdat er bladzijden in voorkomen

die dit alles zo scherp zeggen als maar mogelik is. Bovendien

zou hieromtrent moeielik zekerheid te krijgen zijn. Alleen is

mij opgevallen dat in de boven afgedrukte proloog van het

traktaat De articulis, gezegd wordt dat de paus de hoofdschuld

draagt van de simonie, terwijl in het capittel waar dit punt

uitgewerkt moest worden, plotseling overgegaan wordt op de

mendicanten.

Ook >de maniere van sinen sprekene es ondertiden wat mede

verwandelt" heet het verder. Dit zal wel betrekking hebben op

wijzigingen in de vorm, zinswending en woordenkeus, waarvan

in het handschrift enkele sporen te vinden zijn. De verzamelaar

heeft er namelik op verschillende plaatsen niet op gelet dat hij

rijmproza voor zich had, en dan heeft hij het soms verminkt

met de bedoeling om de tekst wat te » beschaven". Wanneer

we evenwel in 't oog houden dat hij een grote eerbied had

voor de heiligheid van de kok, en voor de taal die God hem

inspireerde, dan mogen we wel aannemen dat de wijzigingen

betrekkelik onbeduidend en gering in aantal geweest zullen

zijn, en in elk geval niet zö ingrijpend, dat ze ons al te wan

trouwend zouden maken tegenover de overgeleverde tekst.

Ten slotte noch iets over de chronologie. Allereerst moeten
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we opmerken dat de proloog alleen spreekt Tan acht boeken

met de Rolie, dus over de inhoud van Ms. 667; het twede

deel in Ms. 888 heeft geen proloog die licht geeft, en het

blijft dus onzeker of deze werken door dezelfde hand bijeen

gebracht zijn; de gelijksoortige behandeling van de teksten

maakt dit echter wel waarschijnlik. Het is moeielik aan te

nemen dat het eerste deel tijdens het leven van de kok bijeen

gebracht is; voor het twede deel staat dit vast b.v. door de

aantekening achter het onvoltooide boek: >wi en hebbens niet

meer int ghescrifte vonden". Het verzamelhandschrift is dus

geschreven na 1377. Daarentegen moet het al bestaan hebben

toen Pomerius zijn kroniek schreef, d. i. volgens het betoog

van de uitgevers in de Analecta Bollandiana (IV, blz. 260)

tussen de jaren 1414 en 1421. Immers Pomerius noemt de

werken juist in dezelfde volgorde. Hij zou alleen dan zelfstandig

tot dezelfde volgorde hebben kunnen komen, wanneer deze ge

heel chronologies was, en het is gemakkelik aan te tonen dat

dit niet het geval is. Voor de datering van Jan van Leeuwen 's

werken hebben we nl. meer gegevens in die werken zelf dan

bij Ruusbroec. Wij zagen al dat het traktaat Van vijfterhande

broederscap (bij Pomerius N°. 9), zoals het in Ms. 667 genoemd

wordt, in het jaar 1355 geschreven is. Het traktaat Van den

teven teekenen der sonnen (bij Pomerius N°. 12) is blijkens een

plaats in Gap. XXIV in 1356 geschreven. Daarentegen is het

traktaat Van den tien gheboden dat Pomerius als N°. 1 noemt,

van het jaar 1358.

In het eerstgenoemde traktaat van 1355 wordt op fol. 252c

gesproken van teen boexken teghen eenen predicaer die meester

eckaert hiet", dat dus vóór 1355 geschreven moet zijn, terwijl

Pomerius het eerst onder N°. 19 noemt. Hieruit blijkt dus dat

N°. 9, 12 en 19 vóór N". 1, en N°. 19 vóór N°. 9 geschreven

moet zijn, zodat er van een chronologiese volgorde geen sprake

is. Een opzettelik onderzoek zal waarschijnlik noch meer ge

gevens aan het licht brengen voor de datering van de ver

schillende werken.
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Bij benadering kunnen we dus aannemen dat de werkzaam

heid van Jan van Leeuwen als schrijver ongeveer tussen de

jaren 1350 en 1375 valt, terwijl zijn werken waarschijnlik

omstreeks 1400 in twee banden verzameld zijn.

In hoeverre een volledige uitgave recht van bestaan zou

hebben, valt noch te onderzoeken. Ongetwijfeld verdient het

werk van de kok in veel opzichten onze belangstelling. Het is

dus gewenst dat ten minste door de uitgave van zijn belang

rijkste werken, deze merkwaardige persoonlikheid binnen het

bereik wordt gebracht van allen die zich voor de geschiedenis

van de Middeleeuwse beschaving en litteratuur interesseren.

Desember 1902. c. g. n. de vooys.

S WEREN OP SINEN TANT. ')

Bekend is het aanraken van het eene of andere lichaamsdeel

bij het uitspreken van eene eedsformule; men zwoer bij den

baard, gelijk nog in het Oosten, bij de oogen, bij de borst (nog

zeggen wij iets met de hand op het hart), bij de lokken. Zie

daarover meer bij Grimm R.A. 897 vlg. en Noordewier RO.

427. Op eene zeer ongewone wijze van zweren, nl. bij de tanden

of ook met aanraking van een bepaalden tand, heeft Moltzer

de aandacht gevestigd in eene aanteekening op Gloriant 863.

Hij kon toen geene andere plaatsen bijbrengen : ik zal daarom

dit merkwaardige gebruik, dat ik ook elders heb aangetroffen,

door eenige voorbeelden toelichten, en dit des te eer omdat

het mij aanleiding geeft eene bedorvene, tot heden onverklaarde,

plaats in de /7andrys-fragmenten te verbeteren.

Terwijl de eed met aanraking van den baard bij Christenen

en Arabieren wordt aangetroffen, vindt men den eed bij den

1) Ik herinner mij den versregel: .Bi den tanden, het wert gewroken", maar kan

hem niet terugvinden
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tand alleen bij de middeleeuwsche heidenen. In den Gloriant is

het de vader van Florentijn, des Rodelioens dochter van Abelant,

die »bi mahoen .... heeft ghesworen op sinen tant dat hi sal

hanghen den hoghen wigant ende (sine dochter) leveren sal ten

viere". En dat een dergelijke eed voor dien bij den baard in

heiligheid en bindende kracht niet onderdeed, blijkt uit de toe

voeging, die wij, op verschillende wijzen afgewisseld, ook op andere

plaatsen zullen aantreffen, »dat heeft hi gheswoeren also diere,

dat mens hem wel gheloeven mach". In het Volksboek van

Huge van Bordeeus zegt de Sarraceensche koning Oydon, »doe

hi van God hoorde spreken . . . . : Bi minen Tervogant, ghi

kersten, ie wil hier ooc eten, ende hi swoer bi Mamet ende op

sinen tant: ghy kersten, ghi en sult nemmermeer comen wt

mijn lant".

Men zal zich wellicht verwonderen over het gebruik van op

in plaats van bet te verwachten bi, en misschien dit gebruik

willen verklaren uit de analogie der bekende uitdrukkingen »iet

nemen op sinen eet, op sine kerstijnhede, op sine trouwe" en

dgl. (waarover men zie Mnl. Wdb. op nemen, 13), en wijzen

op Lorr. II, 1181: »dat willic hem na sijn begeren o/>dietonge

van Mamette sweren ende op die cnien van Apoline", en indien

er geene andere verklaringswijze was, dan zou men hiermede

kunnen volstaan, maar in dezen zou toch niet het juiste ge

troffen zijn. Want uit andere plaatsen blijkt dat op behoort bij

een uitgelaten doppen, en dat de uitdr. > sweren op sinen tant"

staat voor » sweren, doppende op sinen tant". Bewjjzen vindt

men Karlm. 47 (A, 33), 14: tder konynck kloppde up synen

zant: dat was syner hoesten truwen pant" (vgl. ald. 35: »als

der heyden konynck do so sere by syme gode het gesworen"),

Ep. fragm. 172, 104: >doe dopten si (de Sarracenen) an haren

tant, dat was vaster dan gesworen" ') en in eene bedorvene plaats

der door Franck uitgegeven Flandrijs-fragmenten I, 306. Wij

lezen daar (vs. 301 vlgg.):

1) Vgl. de sant. van Kalff t. a. p , waaraan ik de kennis der plaats uit Karlm. dank.
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Justiniaen sprac: kerstijn wijs,

Mochdi doen dattic u seide,

Ie sal ontfangen kerstenheide

Ende al dat mi toebestaet.

Doer sekerheit van deser daet

Salie mi op minen pant,

Dats een die meeste pant ')

Diemen in heidijnesse zwaert.

Het is door de vergelijking der andere plaatsen duidelijk, dat

is vs. 306, waar het ww. ontbreekt en het rijin in de war is,

moet gelezen worden

Salie mi doppen op minen tant,

waarop dan de boven reeds besproken mededeeling volgt aan

gaande de heiligheid van den met dit zinnebeeld afgelegden

eed. Franck zal zeker geen moeite hebben deze eenvoudige

door voorbeelden gesteunde verbetering te verkiezen boven de

onwaarschijnlijke gissingen, hem aan de hand gedaan door De

Vries en door hem in zijne aanteekeningen, bl. 138, medegedeeld.

Ik wenschte wel dat ik het hier beschreven oostersche gebruik

kon toelichten en bevestigen door bewijzen, aan de werkelijkheid

ontleend, en dat ik het symbool kon verklaren ; zelfs zou ik er

niet tegen hebben te kunnen aantoonen tegen welken tand bij een

dergelijken eed werd geklopt, maar tot geen van deze dingen

ben ik in staat. Ook is bij de Arabieren geen eed onder

aanraking der tanden of van een bepaalden tand bekend. Met

de bij onze schrijvers vermelde Sarracenen zullen dus wel niet

Arabieren of Moslims bedoeld zijn, maar een ander oostersch

volk, al weten wij niet welk. Immers het is niet aan te nemen

dat de nederl. of fransche schrijvers (indien, hetgeen waarschijnlijk

is, de eersten het daaraan hebben ontleend) een dergelijk gebruik

zelf zouden hebben verzonnen.

1. VERDAM.

1) Pant heeft hier de ongewone beteekenis eed, welke zich ontwikkeld heeft uit

die van zekerheid, aan iemand gegeven ; deze laatste ia geleidelyk uit de oorspronkelijke

opvatting voortgevloeid.
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BLADVULLING.

In de bekende woorden van Cats iHet is een deftigh werck...

Godtsaligh en met een oock rijck te mogen wesen" (zie daar

over mijn opstel in Tijdschr. XIX, 230) zou voor het tegen

woordig gevoel de bedoeling juister zijn uitgedrukt indien er

stond: >rijk en meteen godzalig". Prof. Verdam heeft er mij

op opmerkzaam gemaakt, dat vroeger in eene zoodanige » omge

keerde", en nu » verkeerd" geachte, volgorde niets vreemds of

verwarrends gelegen was, en wees mij op een voorbeeld als

Rincl. 1045: >(Die doot) wisselt di den rouwe om sanc" (verg.

ook Rincl. 405 en 1037); men stelt hier gelijk elders op den

voorgrond wat men als het voornaamste beschouwt : dus is er

van gebrek aan logica geen sprake. Doch een zeer treffend

voorbeeld, dat tevens bij de plaats uit Cats bijzonder goed past,

is door hem aangetroffen in den Spiegel der Sonden, v. 2917

vlg. ; ik neem de gelegenheid waar om er hier de aandacht op

te vestigen. De plaats luidt:

Ecclesiasticus dus een woort sede —

Ie wane, die vracke troest hem dar mede —

wVroetscap" secht hi «nutte si,

Als men rijcheit heft dar bi".

In den Prozatekst (2<i° Dl., kol. 81) is de opvolging ook zoo,

ofschoon men, gelijk V. daarbij in de noot opmerkt, »vroetscap

(verwacht) op de plaats van rijcheit, en omgekeerd". — Wellicht

geeft deze mededeeliug aanleiding tot aanwijzing van meer der

gelijke gevallen, ook bij lateren.

A. BKETS.

 



HET ANTWERPSCHE LIEDERBOEK VAN 1544 MET DEUITGAAF VAN HOFFMANN VON FALLERSLEBENVERGELEKEN.

Nu in den jongsten tijd gebleken is, welk een verzuim Hoff-

man von Fallersleben bij zijne uitgave der geestelijke liederen

pleegde, door elke mededeeling omtrent de bijgevoegde melodieën

achterwege te laten '), kon men eenigszins ongerust worden over

de volstrekte betrouwbaarheid zijner uitgaven. Deze overweging

heeft mij ertoe gedreven, zijn uitgaaf van het Antwerpsche

Liederboek met het oorspronkelijke, dat op de Hertogelijke

Bibliotheek te Wolfenbüttel (nr. 236. 5. Poet. Quer. 8»») berust,

te vergelijken.

Het formaat van het boekje is octavo-oblong, bijna 10 cM.

hoog, 13£ cM. breed en 2 cM. dik; denkt men zich het titel

blad, waarvan Hoffman von Fallersleben in zijn uitgave de re

productie gaf, in oblong geplaatst, zooals in liederboeken van dit

formaat gewoonlijk voorkomt, en neemt men in aanmerking,

dat rondom het bedrukte zich nog + 1 cM. wit papier bevindt,

dan heeft men het formaat van het boekje. Het is gebonden in

slap-perkamenten band en genaaid op drie bruinleeren riemen,

die aan weerskanten door den rug geregen zijn. Op het voor

plat is met inkt geschreven n°. 21, men hield dit te Wolfen

büttel voor het nummer, waaronder het boek in een vorige

verzameling gecatalogiseerd was. Omtrent de herkomst vernam

ik alleen, dat het na den dood van Hertog August den Jongeren,

den in 1666 overleden stichter der Bibliotheek, daar gekomen

was, doch wanneer en onder welke omstandigheden kon ik niet

te weten komen. In elk geval schijnt Hertog Lodewijk Ernst

1) Zie: Wilhelm Baumker, Niederlandische geistliche Lieder nebst ihren Sangweisen

aas Handschriften des XV. Jahrhunderts, in het Vierteljahrschrift für Musikwissen-

schaft 1888, blz. 163 vlgg.
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van Brunswijk-Wolfenbüttel, die in Nederland in de tweede helft

der achttiende eeuw zulk een belangrijke rol speelde, niet de over

brenger geweest te zijn : in den catalogus zijner boekerij, die

in haar geheel aan de Hertogelijke Bibliotheek kwam, komt

ons liederboek niet voor.

Eveneens van ouden datum moeten de aan de binnenzijde

van het voorplat geschreven woorden >Litt. Angl. I." zijn,

terwijl daarentegen die aan de binnenzijde van het achterplat

»Antw. 1544" van den vorigen Wolfenbüttelschen Bibliothe

caris afkomstig zijn. Op het perkamenten voorplat volgen eerst

twee schutbladen en daarop de 128 folio's, die het bundeltje

telt. De eerste twee folio's der 16 vellen zijn voorzien van

signaturen 3fi—i© , het tweede met bijvoeging van ij; de ver

dere zes folio's zijn ongemerkt. De hoeken der bladen zijn af

gerond. De tekst is afwisselend in twee en drie kolommen ge

drukt; zoo vormt het bij Hoffmann von Fallersleben op blz. 1

voorkomende voorbericht juist de eerste der drie kolommen op

fol. 1T (de achterzijde van het titelblad) van het liederboek.

Voor den titel van elk lied staat het teeken ([, de indeeling

in strofen wordt aangeduid door 't inspringen van den eersten

regel van iedere strofe. De bijna op iedere bladzijde voorko

mende onderstreepingen en de letters NB, beide met rooden

inkt, zijn er, naar men mij mededeelde, te Wolfenbüttel bij

gevoegd.

Door vergelijking van dit liederboek met de uitgave, die Hoff

mann von Fallersleben er in 1854 in het elfde deel van zijn

Horae Belgicae van gaf, heb ik den indruk gekregen, dat deze

hierbij zeer nauwgezet is te werk gegaan. Steeds is het onder

scheid van u en v, van y en ij behouden, zelfs wanneer boven

een i de punt ontbreekt, laat H. v. F. die eveneens weg; ook

de interpunctie is stipt gevolgd. De enkele onnauwkeurigheden,

die ik heb kunnen opsporen, — schaarsch, wanneer men den

omvang van dezen liederbundel in aanmerking neemt, — zullen

de groote zorg, aan de uitgave besteed, nog te meer doen uit

komen. Zij zijn:



Liederboek van 1544 (enz.). 163

Uitgaaf H. y. F. Liederboek.

tol.

VIII, 2,7—9. Adieu schoon lief mijn 6'. Adieu schoon lief mijn rode mont.

rode mont. (tweemaal) (driemaal)

XII, 10, 4. Mit sinen gecrolden 13'. Met finen gecrolden hayr

hayr

XXXVIII, 4, 8. Riese ick dit iaer noch 21'. Kiese ick dit iaer noch twee voor

twee voor eyn eyn

LXXV1I, 6, 1. Mer dat ghi by mi 45'. Mêr dat glii by slapen sout

slapen

LXX1X, 3,1. Dat meyskeu schoot 46'. Dat meysken schoot acn een hem-

aen een hemdeken. deken, wit

CV, 4, 8. Tsi liefde daermen 59'. Tfi liefde daermen vruecht moet

vruecht moet deruen deruen

CVI, 1, 11—13. Opdatwionsverblijen, 60'. Op dat wi ons verblijen, en laten

on laten al fantasion. alle fantasien.

CXI, 1, 3—5. daer en is geen meester 62". daer en is geen meester toe ge-

toe gelooft looft

dan een daer ie om die ick dat derf oorconden.

hobbe gesonden dan een daer ie om hebbe ge-

sonden

CLXXII, 9, 3. Hi voerdese voor dat 90'. Hi voerdese door dat groene wout

groene wout

Bovendien zijn niet in de foutenlijst (Hor. Belg. XI, blz. VI)

opgenomen de volgende wijzigingen :

LXXVIII, 6, 5. rebel 45' redel

LXXXVII, 11, 1. thuyswaert 50' thuyswaret

CXL, 5, 1. ioncfrou 77r ionfrou

Verkeerdelijk is in de foutenlijst opgenomen:

CLXXV, 7, 1. hake, de tekst heeft hier hakë;

CCII, 2, 8. sbot, de tekst heeft sloot;

terwijl ik er nog even op wijzen wil, dat H. v. F. in CLII,

5, 7 en 6, 1 te onrechte den vorm rincschen verving door

rijnschen.

Nog op eene zaak blijft mij over de aandacht te vestigen.

H. v. F. heeft in zijn voorrede (blz. VI) gezegd : » Gedndert

habe ich nur die Versabtheilung, wo sie schlecht oder gar nicht
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öeobachtet wird, wie letzteres besonders dann der Fall ist, wenn

drei Spatten auf einer Seite stehen, was öfter vorkommt." Inder

daad heeft H. v. F., vooral omdat in het liederboek dikwijls de

versregels achter elkaar zijn afgedrukt, vaak de versindeeling

moeten herstellen, doch in sommige gevallen scheen het mij

toe, dat zijne oplossing niet de meest voor de hand liggende

was. Ik laat de plaatsen, die dit vermoeden bij mij deden op

komen, hier volgen, terwijl ik de beslissing aan meer bevoeg

den overlaat.

Liederboek, fol. 6" (Uitgaaf H. v. F. n°. X).

ft Kon nyeu liedeken. ')

Arghe winter ghy zyt

cout. Vergangen is ons

tgroene wout. Vergangen zyn

ons die louerkens aender heiden

Die louerkens die aen

der heyden staen

daer op siugt die nachtegale

Van minnen singliet ons

Die fiere nachtegale

Tsauonts als ick slapen gae

Vinde ie myn bed alleine staen

daer op so rust

die fiere nachtegale

Tsmorgens als ick op stae.

Ende ick mi wel gheciert hae

So coemt mijn lief

Ende biedt mi goeden morghon

Goede morghen so wil ick

wel voorwaer

Ie seg vrou maecht. bint op

v hayr Met roode gout

Ende met groene side

Si ginc voor ie volchde na

si brochte my daer een schaec

bert na In elcke hant

Twee dobbelsteonon

Si ley tsaecbert op tvelt

dye dobbelen wil die brengot

geit Anders mach hi

Tsoheyme wel blijven

Liederboek, fol. 46' (Uitgaaf H. v. F. n°. LXXIX) 2).

De eerste drie strofen zijn juist zoo afgedrukt, als zij in het

liederboek staan, ik begin dus bij de vierde strofe.

1) Dit lied komt ook voor in het op de stedelijke Bibliotheek te Dantzig berus

tende Acmstelredams, Amoreus Lietboeck van 1589, cf. Tijdsehr. v. Ned. Taal- en

Lettcrk. X, blz. 177, in afschrift bij den Heer D. F. Scheurleer te 's-Gravenhage.

2) Zie voor de herstelling van dit lied KI. van Duyse, Oude Ned. Liederen, I,

blz. 121.
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Mer snachts ontrent der middernacht

Doen gaf die bedsponde eenen crack

Endo si weende seere.

Si weende also seere, haer docht dat si bedroghen was

En weent niet mijn soete lief

lek sal v schrijuen eenen brief.

En trouwen dy

Tot eenen wijue, ghi sulter certeyn die liefste zijn.

Ohi ghelooft mi veel, ghi hout mi cleyn

Ghi en biedt mi daer toe groot noch cleyn

Endo ick draghe een kint

Eon kindekin also cleyne, ik en weet certeyn don vader niet

üraocht ghi een kint so cleynen kint

so siet dat ghi den vader vint

Oft gheuet mi

Mi oft mijnen gheselle, dat kint dat moet ghehouden zijn

Dat moysken swoer al bi sint Jan

Bi mi en sliep noyt ander man.

Niet meor dan ghi

Dan ghi valsche bedrieger, ghi staet so vaste in mijnen sin.

Die dit liedeken eerstwerf sanck.

Dat was een ruyter al vander banck

Knde hi sanghet so fijn Hi heuet wel ghe-

songhen, by die liefste en mocht hi niet zijn

Liederboek, fol. 59»; uitgaaf H. v. F. CVI.

C Ken nycu liedeken.

Ic qiiam mer gister auont, also mi dochte

Daer moete mi een meysken, een meysken

dat was fier Ick boot haer goeden auont,

met woordekens sochte Oft ic een vreken

met haer mocht maken chier Si soyde lief

coemt schier, en beyt niet lanck

Ic sal gaen boeten tvier, coemt daer die ganc

Opdat wi ons verblijen, en laten alle fantasion.

Endo melancolijen, nv onde tot allen tijen

Ic quam met haeston spoede, si sach al omme

Om ende om, al na die nijders quaet

Si sprac met snelle woorden, ic heet u wille

si toonde mi daer een also fieren gelaet (come
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Si seyde liefken gaet ende woest, bedect

Mijn herteken verfraeyt bi dit bancket

Op dat wt ons verblijen. etc.

Si hief op en si sanck, met also soeten tale

Alsulcken voeysken en had ie nije ghehoort.

Haer stemmeken dat clanck, ghelijcken dye

nachtegale. Met minne so worde

mijn hertken so doorboort

Si seyde gaet ongestoort, ick blijf v by

Ten worter niet gehoort, doet v willeken,

met mi Op dat wi ons verblijen. etc.

Ick lach te nacht bi haer, wi waren alley

Gebruyckende daer ons beider sherten lust (ne

Hi seyde lief weest gedachtich die woorde

kens reyne Die wi te samen in minnen

hebben gheblust Si seyde lief ken rust

in die armkeus van mijn

Op dattet si ghesust, voor die nijders fenijn

Op dat wi ons verblijen. etc.

Daer laghen wi twee, wi twee wi mo

sten scheyden Het, scheyden dat

dede ons beyder herte verdriet

Haer oochskens op hem loeghen, haer han

dekens die si spreyde

Ie bid v mijn alderliefste en segtet immers

niet Wi willen noch te samen, al

in dat riet Wi willen iolijt

bedrijuen, spijt al dees nijders diet

Op dat wi ons verblijen, ende laten alle fantasien,

Ende melancolijen, nv ende tot allen tijden

Liederboek, fol. 73'; uitgaaf H. v. F. CXXX.

C Een uyi'u liedekeu.

O Waerde mont. maect mi disperaet

(ihi maect ghesont Ten baet gheenen raetMijns herten gront Wilt si mi nv begheuenTot alder stont Van vrueehden moet ie sneuen

Als ick bi v mach wesen. Haer schoon ghelu hayr.So ben ick al genesen Haer oochkens claer

Mer tscheydon quaet Brenghen mi in vaer

Van tfier gelaet Nv hier nv daer
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dat icse soude verliesen

Oft si een ander soude kieseu

Haer lippekens root

Haer borstkens bloot

Al sonder ghenoot

Maken mi vroecht groot

Als ie bi haer mach rusten

Boete ie mijns herten lusten

Schoon lief doet wel

Ende kiest niemant el.

In narst in spel

Doet mijn bovel

Ende hout gelofte in trouwen

Het en sal v niet berouwen

Liederboek, fol. 76'; Uitgaaf H. v. F. n». CXXXVII.

De afwijkende versregels zijn :

II, 6. Ghi hebt die schoonheyt veel meer dan si

Haer scoonheyt toegemeten Daerom so is

mijn herte so vast met haer liefde beseten.

III, 6. Lief hebben v in trouwen, saert ioncfrou fijn

V dienaer so wil ie zijn So langhe als ie Ie

uo opter aerden.

Liederboek, fol. 79'; Uitgaaf H. v. F. n°. CXLIII.

De afwijkende versregels zijn:

I, 5. Noch bid ik v ter eeren Van uwen rooden mont

die ie v gan Als getrouw ich man

III, 4. Mocht ick troost aen haer ghewinnen

Ie bid v lief ob gloost Want myn pro

poost Is v te crijghen in mijn geuoech

Liederboek, fol. 94'; Uitgaaf H. v. F. n°. CLXX.

C Een amoreus liedeken.

Wt liefden siet

Lijde ick verdriet

Ie en macht ooc niet wtspre

ken Hoe dat si hiet

diet herte doorsciet

Twelc venus heeft ontsteken

Noyt smert so groot

In desen stoot

Wie soude den cloot genaken

Reyn roosken root

Troost mi tis noot

Eer ie den dood sal smaken.

Ick ben doorwont

Sijt des oorcont

In tshertsen gront, met liden

Nochtans haer mont

Ende borstkens ront

Can mi terstond verblijden

Int swerelts troon

Door haren toon

Spant si den croon, der vrouwen

In desen hoon

Haer dienaers loon

Wie soude die scoon, betrouwen
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Liefs woorden soet

Voor ghelt voor goet

Want lief bi lief moet, bliuon.

Noch vintmen goet

dat troosten doet

ïwelc liefde doet, verdnjueu

Mer dees kersou

daer op ick bou

Is bi geon vrou, te ghelijcken.

Derf ie den dou

Ick sterf van rou

Schoon liefken trou, moet blijeken

Laet hoop mijn vertroo

ster zijn

Schoon roosomaryn gepresen

soet medecijn

Eer ick verdwijn

So is mijn pijn, ghenesen

Mer weyghert zijt

Gheen meerder spijt

Mijn herte dat splijt, doort

Vermalendijt (deruen

Si vre oft tijt

Ie roepe ik crijt om steruen.

Ist haer behaecht

Eer ghi lof draecht

haer si beuracht, met smee

Ie hebt ghewaecht (ken

ïsi gode gheclaecht

Dus hoort de maecht, eerst

Loppe niet verblint (spreken

Al teghen wint

Oock niet en mint met ooghen

Mer wel versint Eer ghi mint

Eer ghi v vint bedroghen

Met oorlof reyn Sict int gemeyn

Ie blijf alleyn in smerte

Ie prijs dat greyn In swerelts pleyn

Si blijft alleyn int herte

Si is eerbaer

Haer bruyn oochskens claer

Al sonder maor gheschepen

Een vre van haer. Is duysent iaer

Tblock valt swaer te slopen

Liederboek, fol. 96'; Uitgaaf H. v. F. n°. CLXXIII.

De afwijkende versregels zijn :

I, 9. Ie wijts quade tongen Veel erger dan fenyn.

Want zijt al beniden waer datter vruecht ge

sciet Troost ghi mi niet so blijf ie int verdriet

IV, 13. id. Troost ghi mi niet, so blijf ie int verdriet.

Liederboek, fol. 105v; Uitgaaf H. v. F. n°. CLXXXV.

De eenige afwijking is:

1, 6. dan peynsick

Ghi en sijt niet veel eeren weert

Liederboek, fol. 108"; Uitgaaf H. v. F. n°. CXC.

In het liederboek tellen alle strofen zeven versregels ; vers

zes en zeven van de uitgaaf van H. v. F. zijn hier steeds tot

één vers vereenigd.
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BIJLAGEH.

Hier volgt de opgaaf van de bladzijden, die met twee en

die met drie kolommen bedrukt zijn.

drie kolommen. twee kolommen.

1»_ 2» 2»— 6r

6'— 7» 7»— l-3r

13r— 15' 15'— 16'

16' 16»— 24»

24" 25'— 27'

27' 27»— 31'

31'.— 32' 32'— 42»

43'— 46' 46'— 48'

48'— 49» 49*

50'— 51' 51'— 55'

55'— 59' 59'— 66'

66'— 67' 67'— 73'

73'— 74» 74»— 78'

78'— 79' 79'— 87»

87»— 88» 88»— 91'

91'— 93' 93'— 94'

94' 94v_l09»

109»— 111' lil'— 123'

123' 123» tot en met 128»

Hier volgen de aanvangsregels der bladzijden van het lieder

boek, met vermelding van de plaats, waar zij in de uitgaaf

van Hoffmaun von Fallersleben voorkomen.

Sigo. fol. Licderb. Holfiu. v. F.

Süg 1» blz. 1. C Totten vrolijcken

2' I, 6. 5. Hi en sou niet gaen aendoen

2» III, 1, 5. Ie mach wel segghen tis al om niet

3' Hl, 6, 6. Ende claghen bouen maten

3» IV, 4, 5. Och wouter van Cleuen, ghi neemt mi

tleuen
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Sign. fol. Licderb. Hoffm. v. F.

4r V, 3, 1. Mijn wijf is vermaert voor een clappeye

4V id., 7, 5. Can iet niet al voldoen

5* VI, 3, 7. edel vlamingen thoont uwen aert

5* VII, 1, 6. Al is dat mijnder herten een groot

gepijn.

6r VIII, 2, 3. ende daer en is si niet bleuen bi

6T IX, 3, 2. Ghi doet mi liefs genoech.

7r X, 7, 2. dye dobbelen wil die brenget geit

7T XII, 4, 3. Helpt mi dat ick mijn boel ghewin

8r XIII, 7, 3. Doen wast hem seer berouwen

8y XV, 2, 1. Och heyle wel lieue heyle mijn

•25 9' id., 15, 2. Als hi al op die leeder tradt

9T XVI, 8, 4. Ende voor mijn schoon ionghe lijf

25 ij 10r XVII, 3, 3. Wi zijn van Dixmuyden slecht ende

ruyden

10T XVIII, Een amoreus liedeken.

llr XIX, 4, 2. Die liefste hi in zijn armen man

11T XX, 6, 4. Scheyt hi nv van henen.

r2r id., 14, 4. Sinte Jacob heeft mi geholpen

12v XXI, 1, 3. Ick ben van mijnen soeten lieue

13r XXII, 1, 3, Roode rooskens wou si plucken

13T XXIII, 8, 1. Hi sprack tot sinen knape

14r id., 18, 1. Vrou god seghen v vrouwe

14T XXIV, 4, 1. Amoreuselijck zijnde vergadert dan

15r XXV, 5, 2. Ick vare na Oostenrijck

15v XXVI, 4, 7. ey out grisaert, dat beenken moetty

knagen.

16r XXVII, 4, 6. Alsomen die beruoetekinderkens maect

16v XXVIII, 5, 1. Ie hoorde ghister auont

C 17r XXIX, 5, 4. die sliep bider schoonder vrouwen

17T XXX, 1, 6. Ende lijden een swaer verdriet

C ij 18r XXXI, 1, 5. ende ie een kindeken van hem droech

18v id., 9, 5. Een schoon vrou had hi met hem gaen

19r XXXII, 6, 4. Dat een ander heeft mijn lief
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Sign. 1 ül. Liederb. Hoffm. v.
■.

19* XXXIV

20' XXXV, 3, 3.

20* XXXVI, 1, 7.

21' XXXVII, 1 6.

21* XXXVIII, 2 1.

22' id., 6 , 5.

22v XXXIX, 5, 4.

23' XL, 2, 2.

23* XLI, 3, 1.

24' XLII, 1 7.

24* XLIII, 3, 5.

© 25' XLIV, 2, 3.

25* XLV, 1, 3.

^ü 26' id., 11, 3.

26* id., 21, 3.

27' XLVI, 2, 2.

27* XLVII, 3, 3.

28' XLVIII, 1 3.

28* XLIX.

29' id., 5, 4.

29* L, 4, 3.

30' LI, 3, 3.

30* Lil, 3, 2.

81* LUI, 3, 3.

31* LIV, 4, 5.

32' id., 9 10.

32* LV, 5, 5.

e 33' id., 12 3.

33* LVI, 2, 6.

«Ei} 34' id., 9 4.

Een oudt liedeken

So heymelijc al stille

Schoonder en was noyt van moedergeboren

Ghi doet doch al verloren pijn

Noyt roose soet van soeter rueck

Met schoone vroukens sidt hi op diebanck

Als si te samen roseren

Mijn oochskens alte seer verblent

Dus zijnse met hem beyden slapenghegaen

Si seyde ionck heere dat is wel verstaen

Mocht ie mi gaen vermeyden.

Want si souden v plucken ende

minnen leren.

Hoe stille dat dat water stont

Ie was een goet maechdekijn

Al waer v vader ende moeder doot

Meer dan die liefste mijn

Die bloeme bouen alle vrouwen

Waer sal ick mi onthouwen

il Een nyeu liedeken.

Mer neent hulpt sulck onderstant

die gaerne den elleboghe roeren

Al buyten sweechs leyt mijnen gauc

Wi sullender noch eens wtraken

Doen was ie vrolijc nacht ende dach

Ende fischeren den sol also

Bagutte wi dat si.

Laet ons gaen drincken den coelen wijn

Sijn rijck sal hi v schincken

Ghi sult gode wel behaghen

Hoe dorfdy bedrijuen eenich solaes
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sign. foL laederb. Hoffm. v. F.

34T LVII, 5, 4. Hi soude mi seluer wecken35r LVIII, 4, 3. Al dat si verteeren, ia teeren35v LIX, 7, 1. Thijsken vaudeu schilde en liets hemniet verdrieten

3Gr LX, 3, 1. Dat maechdeken sprac, mach mi den

knaep niet werden.

36» LXI, 4, 4. Daer schaepen ende lammeren weyden37r LXII, 5, 3. Mer coemt noch tauont slapen

37* l.\ 111. 2, 2. Te rusten op haer sponde

38r LXIV, 1, 1. Hoe coemt dat hi scood lief laet mi

dat weten.

38v id., 6, 3. V lichaem excellent, sal ie tot eender

eruen.

39r LXV, 9, 3. dat cruyee sprauc in vier quartieren

39" id., 19, 3. Lelidam al waert ghi noch so stout.40r LXVI, 4, 6. Heeft mi begheven ende seer onwaert

40v LXVII, 6, 1. Sniorgens ontrent der middernacht

£ 41r LXVIII, 5, 1. Ende soude ie v niet wecken

41T LXIX, 5, 4. Crancken troost so gheeft si mi

Jf jj 42r LXX, 7, 3. Daer vant hi Willen zijn broeder zyo42» LX XI, 6, 2. Al inder stouen quam

43' LXX1II C Een oudt liedeken.

43v id., 12, 5. Met haer snee witte armen44r LXXIV, 7, 1. Ie sie den dach op driughen.

44v LXXV1, 2, 1. Op een schoon fonteyne

45r id., G, 9. Ons werk is dijn

45' LXXVIII f Een nyeu liedeken

46r LXXIX |[ Een nyeu liedeken.

46v id., 9, 2. Dat was een ruyter al vander banck.47r LXX XI, 3, 1. Si leyden hem op eeuen disch

47T LXXXH, 4, 6. Eer meut verneemt op geenre breeder

straten

48' LXXXIII, 4, 8. lc heb den iongen Hillebrant.

48" id., 11, 7. Wes ie niet gheleert en heb
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Sign. fol. Licderb. Hoffm. v. F.

<fü 49* LXXXII1,19, 1. Hi voerde hem geuanghen.

49T LXXXIV, 6, 4. Hi drinct veel lieuer den coelen wijn

«59 5°r LXXXVI, 1, 1. Ie had een alder liefste

50v LXXXVII, 1, 3. Ie sach een scheepken drijuen

51r id,, 12, 1. Doen ie een cleyn haueloos meyskenwas.

51' LXXXVIII, 5, 4. Ende al die mi haten

52' XC, 2, 5. Tis zijn verlies.

52" XCI, 3, 7. Och si brenghen ons int verdriet

53r XCII, 3, 4. Ie sweere v op mijn trouwe

53v • id., 11, 4. Staet op mijn alder liefste lief.

54r XCIII, 2, 4. Alsoot voormaels heeft ghedaen

54T XCIV, 4, 6. Ie vinde mi nv bedroghen

55r XCV, 5, 1. Ie groetse vriendelijcke

55» XCVI, 4, 3. Al daer sal icx v loonen

56r XCVII, 7, 3. die derde soude ie schencken

56» XCVIII, 6, 3. Bedroghen moet ie blijuen

i^ 57r XCIX, 6, .1. Hier mede willen wi sluyten

57' Cl, 1, 1. lek wil mi gaen verhuegen

|J ij 58f CII, 1, 4. Hoe sidy nv bedacht

58» CIII, 1, 8. Haer vrij eyghen wil ie zijn

59r CIV, 4, 6. Spreect woorden van Retorijcke

59v CV, 2, 6. Dat ie niet ghebeteren en can

60' CVI, 1,11. Op dat wi ons verblijen,

60v CVII, 1, 4. Dies moghen wi wel maken grootiolijt

61 r id., 5,10. met schilden ende met speren

61' CVIII, 6, 1. O Venus met uwen strale fel

62f CIX, 4, 7. Bewaer v schip van schaden

62v CX, 3, 1. Mijn reynste lief vol eeren benijdt

63r CXI, 1, 5. Om medecijne van haer te ontfaen

63» CXII, 2, 2. Reyn bloeme yent, seer excellent

64r CXIII, 4, 1. Dat herderken dede dat hem die

heren baden
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Sign. fol. Liederb. HofFni. v. F.

64v CXIV, 2, 1. Die liefste mach ick wel schriuen

3J 65r CXV, 2, 1. Die brieuen heeft si vernomen

65v id., 8, 7. Den Roomschen coninck ter eer

%y 66' CXVII, 2, 1. Schoon lief wt charitaten

66* CXVIU, 2, 4. Hi riect so delicaet67r CXIX, 2, 5. Voorwaer daer is gebrec van vrouwen

67T CXX, 2, 2. Daer ghi mi siet in deseu allende68r CXXI, 1, 1. Och hoe mach hem zijns leuens lusten68r CXXII, 3, 3. Nochtans moet ie v deruen69r id., 10, 4. Ie proeue vroech, also mi dinct

69v id., 17, 4. Tot uwer eeren is dit gedaen

70' CXXIV, 1, 1. O quade fortuyn wat doet ghi mi

70v CXXV f; Van die coninghinne van Dene-

mereken

71r id., 5, 8. Dat mijn kinderen niet en worden

versteken

71v CXXVT, 4, 1. Oorlof mijn lieue nichte soet72' CXXVII, 3, 2. Dat zijn drie heylige daghes lichten

72» CXXVI1I, 3, 1. Schoon lief ghi zijt die liefste crea-

tuere.

J{t 73' CXXIX, 7, 2. So cleynen knapelkiju.

747 CXXXI, 1, 1. O laceD hoe macht wezen

ffiij 74' CXXXII, 2, 4. Die leit hier op gedooghe

74T CXXXIII, 5, 2. Een schoon maghet reyn75' CXXXIV, 3, 4. Tot v neem ick mijn vaert75v CXXXV, 4, 5. Schouwen sulcke villeragie76' CXXXV1I, 1, 1. Rozijn hoe is dijn gestelt.76v CXXXVIII, 4, 5. Des wil mijn herteken breken77' CXXXIX, 5, 3. Al vallet wat in slichte77T CXL, 6, 4. Wat schadet dat wi twee zijn ver-huecht

78' CXLI, 4, 1. Schoon lief conste ie vercrigen78T id., 11, 3. men leyt so menigen geuangen

79' CXL1I, 3, 6. mijn herte blijft mi doorwont
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1 l.iederb Hoffm. t. F.

79* CLXIII, 4, l.

80r CXLIV, 4, 3.

80* CLXV, 6, 5.

«Ir CXLVI,10, 2.

Slv CXLVII, 6, 4.

-2r CXLVIII, 5. 5.

:!v CXLIX, 3,10.

CL, 2, 3.

CLI, 3, 5.

CLII, 2, 1.

CLIII, 1, 5.

CCIV, 1, 4.

LLV, 1, 2.

i.1., 9, 2.

.VIL 2, 5.

III, 3, 2.

. 9, 4.

\, 3, 3.

X, 8, 2.

., 19, 4.

4, G.

II, 7, 3.

5, 5.

1. 3.

Princersse vrou bouen alle amoreuse

Al hadde hi zijnder vrouwen te

vriende

li v bidt maria die magbet soet

Ende dencken op haer wesen soet

God wil mijn liefken gheleyden.

Ghenadich god ick bidde v voort

ter veynster nocb ter duere, noch

ter duere

Mocht ie haer noch eens mijn lijden

clagen.

dat clage ie god. Wat sal mijns. etc.

Die heere tot zijnder vrouwen sprack

Ick hebbe v verloren mijn toeuerlaet

Moet deruen, hoe soude icx mi ver-

blijen

Den tijt heeft vruecht wtuercoren

Schoy schoy laet ons genoechte

hantieren.

Eylaes eylaes eylaes myn herte dat

screyt

Wel edel ioucfrouwelijn

Haer harteken dat haer brac.

Keert doch aen een ander blat.

Nv bidde ie maria die moeder gods

Met seuen camerieren

Si en heues gheen verdrieten

die rijeke wil ie laten varen

Die lazarus mochte wesen

Van eender borchgrauinnen

dat heeft ghedaen een vrouken

Ie wil hem laten sorghen

Te voet so ick gaen

narren cappen stack

 



Sign. fo . Licderb

93»

94'

94"

95r

95"

96r

96"

iïl 97'

97"

MÜ 98'

98"

99"-
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CLXVHI, 9, 2. Een vroom lantsknecht, is hi

ghenaemt

CLXIX, 4, 9. Dus en canment niet wel merken

CLXX, 5, 6. Oock niet en mint met ooghen

CLXXI, 3, 7. Ons drincken, ons schinken, etc.

id., 7, 7. Ons drincken, ons schincken

CLXXII, 2, 6. En met mi hout ghi v spot

CLXXIII, 1, 5. Confortatie gheeft mi soete lief

CLXXIV ft Een nyeu liedeken.

id., 4. 8. Al sou mijn voetken baruoets gaen

CLXXV, 3, 7. want den verrader swoer sonder

sparen

id., 8, 7. Maer ons lieden dit verstonden

CLXXVI, 3, 7. binnen der tijt dat die landtman

saeyt of plant

99" id., 8, 4. Die vossen doen ooc also int

pleghen

100' CLXXVII, 4, 4. Elck segghet Schamt v der val-

scher kueren

100» CLXXVIII, 2. 5. Het hadde so grooten schoer

101' CLXXIX, 1, 2. Daer vant ick een schoon dierken

101» id., 7, 1. Wat cnoppen soudent zijn

102r CLXXX, 7, 1. Wilt dit in dancke ontfaen

102» CLXXXI. 5, 3. in sijne breydel bijten

103' CLXXXII, 3, 2. Met een bode al op dat pas,

103" id., 7, 7. Wij maken ons cleeder doorsneden

104r CLXXXI1I, 5, 4. Sijn herteken was so seer beswaert

104" CLXXXIV, 4, 3. Men hoorde noyt tenighen tijden

0 105r id., 8, 7. God wil die siele gheleeden

105 CLXXXV, 7, 1. Oorlof noch warm ie om zijn

ghemack

0 ij 106r CLXXXVI, 5, 2. Dat gheuen wi voor den besten

raet

106» CLXXXVU, 1. 1. Hort toe al int ghemeyn
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Sim. fol. Liederb. Hoffm. t. F.

107' CLXXXVI1, 5, 8. Wilt toch eendrachtelijck leuen

107» CLXXXVIII, 4, 6. Weest morghen te clocke acht

bereet

108r id., 11, 5. Die vroukens bedriegen haer mans

en liegen

108v CLXXXlXjlO, 3. neen ie vrou uwen bactroch te

screpen

109' CXC, 5, 2. Gingen Willem beuroen

109v CXCI, 4, 2. Ghi moet myn slotken maken veij

110r CXCII, 3, 5. Eenen geest sal mi die leden breken

110» CXCIII, 2, 1. Hy nam dat vrou, dat vrouken

bider haniN

lllr CXCIV, 5, 3. Ick draech een kint so cleyne kint

111» OXCV, 4, 5. Graue Willem van Vorstenborch

van weerden

112' OXCVI, 1, 4. Hoe mi die werelt heeft bedrogen.112» CXCVII, 1, 1. In August© den tweesten dach

§jj) 113' id., 11, 1. Die fransoysen waren seer veruaert

113» CXCVIII, 3, 3. Ick hebbe eenen man naer mijnen

danck

^ ij 114' CXCIX, 3, 5. En ghi sijt een fier maechdelijn

114» CC, 2, 8. inder zee rasch onbelaen

115' id., 6, 8. Met al zijn edele discreet

115» CCI, 3, 1. Elck doet den landtman toren

116' id., 8, 3. Want si hem voor terwanten

116» CCII, 2,10. Waert ghy vrolijc ende blye

117' CCIII, 1, 2. ghi hebt twee bruyn oochskens

die ie gerne aensie

117» CCIV, 1, 1. O God van hemelrijcke

118' id., 6, 7. Gods barmherticheyt staet mi by

118» CCV, 3, 3. Ick en bender niet toe gheboren

119' id., 8, 3. Meyudy dat ick sal trueren

119» CCVI, 5. 1. En haddy mi niet eens troost

ghegeuen

12



178 C. C. van de Graft, Het Antw. Liederb. v. 1544 (enz.).

Sign. fol. Liederb. Hoffm. v. F.

120' CCVII, 6, 1. Ick quam • gegaen (hoort niijn ver-

maen

120» CCVIII, 3, 3. Ie sette dat kint op mijnen schoot<£ 121' CCIX, 4, 4. Alsweltmijn buyexken niet te min

121» COX, 4, 3. die trock fransoysen groot en cleyne.

<£ j} 122r 00X1, 2, 5. Merten van rossem hebben si in

Brabant gesant

122* id., 9, 6. den arent en can hi niet gekeeren,

123' CCXII, 5, 4. Ghi blijft myn liefste wederpaer.

123v CCXIV, 1, 4. Hy mindese om haer eere.

124' id., 7, 2. die bruloft wert ghemaect

124v CCXV, 4, 5. Laet vry v werek legghen

125r CCXVI, 2, 5. met fleweele gebort om mijn ver-

huegen.

125» CCXVI, 2, 2. Wy lansknechten wel ghemoet

126r id., 7, 4. Al soudy daer blijven doot

126" CCXVIII, 7, 1. Die dochter en vergat haer seluen

niet

127' CCXIX, 3, 2. Ghi bruyetet soe menich woort

127T id., 8, 2. En doet gheen verloren. pijn

128' CCXX, 5, 2. Vander grooter ouerdaet

128' CCXXI, 3, 2. Daer staet een grone linde

Utrecht. cc. van de graft.
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UIT EEN BERLTJNSCH HANDSCHRIFT.

Onderstaande stukken en stukjes zijn indertijd — te Utrecht,

in 1885 — door mij nauwkeurig overgeschreven uit Ms. gertn.

4°. n°. 557 der Koninkl. Bibl. te Berlijn. Dit handschrift heeft

toebehoord aan Hoffman von Fallersleben en men kan er 'teen

en ander over vinden in Bibl. Hoffm. Fallersleb., Leipzig 1846,

p. 6; 7 (onder XI), of in Hor. Belg. I1, 116; I8, 99. De

Cato-tekst, dien het bevat, is verwerkt in mijne Disticha Catonis

in het Middelnederlandsch, en ald. blz. 14 heb ik zelf er eenige

korte aanteekeningen over gegeven; onder meer gezegd, dat

het hs. bestaat uit 102 bladen, net en duidelijk geschreven is,

en afkomstig zal zijn uit de tweede helft der vijftiende eeuw.

Wat ik hier laat afdrukken is, naar ik op het gezag van

Verdam verzekeren durf, meerendeels nog niet bekend gemaakt.

Het is alles niet van zoo heel veel, maar toch ook niet van al

te weinig belang, en niet de taalkundigen of de letterkundigen

alleen zullen er van hunne gading in vinden. Van eigen inter

punctie heb ik mij onthouden, en waar op de ij geen stippen of

streepjes stonden eene y laten drukken. In de noten heb ik

van vele vriendelijke aanwijzingen en opmerkingen van Verdam

zeer dankbaar gebruik gemaakt.

Leiden, 1903.

fol. 8. r". Ju allen tyden

Hoer Jhesus lyden

In ons te draglien

Nae tijttic goet

Ende enich voerspoet

Nie te vraghen

O lieue man

wat leyter an

ui-

K. BEETS.

wie nu is njc

op dattet hier nae

wel iiiit ons gae

In homelrijc

Kyet te sorghen

voir den morghen

Is grote vrede

Een vry gliemoodo
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dat sel hem hoeden

voir veel onleden.

Als wy te gader

o b'eue vader

Comen hier boven

Soe gaet verdriet

Al heel te nvet

In jhesus louen ')

Oan sel dat scriuen

After bliuen

[2Je kol.] Ende oec die tale

want wy sellen sien

mit groet vorblien

Elcs hert te male

Oye minne is vuerich

Ende oec ghedurich

Die sorghe vergaet

Dat ewighe goet

mit alle voirspoet

In ewiclieyt staet

Wy moeten gomen

Om dair te comen

In alre tijt

Willen wijt vertraghen

Ende niet nae vraghen

wy wordens qiiijt

Dat lyden ons heren

Dat sel ons leeren

Die werelt versmaden

Mit synen smerten

Sellen wy die herten

Altoes versaden.

Oye nu ter tijt

Mit jhesus lijt

fol. 8. v°. Ende arbeyt om duechden

Die sel tot vreden

Nae deser onleden

Verrisen mit vruechden

In jhesus wonden

wil ie u ghesonden 2)

Hy moet u sparen

Nyet heen te varen

Ten sy al claer

Eor ghy coemt dair

Ende dat die noot

Der ewigher doot

Al sy verdreuen

Na desen leuen

Dair wy te samen

Vergaderen Amen.

mfol. 12. v°. DJe scutter -1) die die sonne drocchEnde zeer laech ter aerden sloech

Heeft dat licht den buc 4) ghegeven

Die mittet climmen bet can leven

5 Die sonne is inden buc ghogaen

Ende heeft dat climmen nu bostaen

Sy crympt den nacht sy lanct den dacli

Wie weet wat dit bedudon mach

Die heylighe kerek onse moeder ghemeen

10 Roept mit hair kinderen groet ondo cleen

1) Lees houen?

2) Groeten (lat. sahttarc); Unl. Wb. 8, 1666.

'X) Het teeken van den Dierenriem; Sagittarias.

4) De Steenbok (in den Dierenriem); Capricornui.
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O rysende oyst ende scijnsel der clairheyt

O sonne der ewigher gherechticheyt

Com ende verlicht dijn arme ghevanghen

fol. 13. r°. Die sitten mit duusterheyt om behanghen

15 Hier wt soe scijntet openbair

Datter een sonne scoen licht ende clair

Ghebedèn wort tot ons te comen

Die den sondaren zeer mach vromen

Ende die duusternissen can verdriven

20 Die inder sondaren herte bliven

Soe wie dit licht begheert tontfaen

Ende der souden duusternis ontgaen

Die sel den buc eens deels gheliken

Om te dimmen nae hemelrike

25 Dair toe soe wort die bruut ghenoet

vanden brudegom mit minnen groet

Als ons die cantica mit soeten gheluden

wt salomons monde wel te ') beduden

Die buc is clymmende van naturen

30 Als ons bewisen die scrifturen

Paulus leert ons bucken wesen

Als wy ad colosenses lesen

Soect die dinghen mit naerster vairde

Die boven sijn nyet opter aerden

35 Dair x' an sijns vaders syde

Ter rechter hant sit scoen ende blide

Dit is die sonne die wy soeken

fol. 13. v'. Die ons verlicht in allen hoeken

willen wy dit licht iu ons ontfaen

40 Soe moet wy als bucken opwaerts gaen

Ende versmaden der werelt dinghen

Die niet dan sericheyt in en brenghen

Boven een mensch beneden een beest

Is die senttor alsmen leest

45 Die die sonne soe zeer doet dalen

Ende leert ons dat sy alle dwalen

Die menschen sijn ende beestelic leven

Ende worden vanden lichte verdreven

Mer die sonne die altoes scijnt

50 Ende des lichts gheen ghebrec en vijnt

1) wel te ha Leut wil of wilt.''
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Die is in suiker schijn ghecomen

Als wy alle wel hebben vernomen

Eeen ') kindekijn arm ende naect gheboren

Van eenre maghet wtvercoren

55 In armen luerkyns lach ghewonden

Inder crebbe bescreyende onse souden

Mit desen ende veel van deser ghelike

leert hy ons soeken dat hemelrike

Ende begheert dat wy die werelt versmaden

60 om te verwerven syne ghenaden

foL 14. r». Dit groetkijn wter astronomie

Ghevoeghet mitter theologye

Is u ghedicht van groeter mynnen

(ilioinyiit als vader myt al mijn synnen65 Die warachtighe sonne moet ons verclaren

Ende tsamen in sijn rijck vergaren

[in].

fol. 15. r°. Ti**" SnJ myQ roc omm(5 keert *)

-L/Lieue vader date mijn begheert

Roma dat is verde gheleghen

Ende omghekeert willen wy dat pleghen

5 Die vleder boem en is niet goet

van hout van vrucht in onser noet

mer die bloem is groet van werken

Datghi hier an moghet merken

Ghi selter nemen aldus veel10 mit pap ende warmoes in v keel

laet dat dat eerste der maeltijt wesen

Van verstoptheyt seldj wel nesen

Tverdriift venijn ende maect een ganc

Tverlost die maech van allen stanc15 Starke laxativen als ie wacn

Die en sijn niet zeker aen te gaen

Werken sy niet soe doen si quaet

Sy brenghen die maghe wt hair staet

Dair om soe sijn zy zeer te wachten20 Want sy breken der menigher crachteu

1) Eeen, As.

2) Kan soms een letterkeer bedoeld sijn? Dan is roe omgekeerd cor (hart); verg.

den letterkeer in vers 'A en 4: Kuuiu (Auiorj.
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Mer dit recept laet nyement lesen

Die ghy medicus vermoet te wesen

Want waert dat sy die baten misten

Sy souden mijn haten dat sijt wisten

fol. 15. v°. 25 Die aptekers die sijn zeer qnaet te gelouen

Want sy halent wt wermoys honen

Dat sy den luden als balsam vercopen

Sy lieghen ende bedrieghen mit groten hopen

Goede diete van broet — bier — wijn —30 Dat is die sekerste medecijn

Wy sijn beydt van naturen eranek

Onse tyt en is hier nietste lanck

Mer dat wy wachten sel ewich duren

Dat moet ons comen ter goeder uren35 Die heer van hemel ende aertrijc is

Die wetet seker ende is des wis

Dat ie v heb in my verooren

Als vaer moer broer van lanc te voren

Ghy maecte my een blide martijn40 mit v goede vleschelkijn

Jhesus moet v loenkijn sijn.

[IV].

fol. 23. r°. Abel was die vrouwe mijn

Blide van herte ende mit aenschijn

Clare dan die dageraet

Duechdelic in haren staet

5 Eersamich tot allen steden

frisch gedaen van allen ledon

fciuetelijc in haren dinghen

Hoech in haren wauderingen

Innich inden dienst ons heeren10 Monstich alle dinc te leren

liieflic in haren aenscouweu

Winlijc bouen alle vrouwen

Weerstich tot allen goeden werken

Oetmoedich is sy inder kerken15 Hrijs heeft sy wat sy doen sal

«fcuaetheyt scouwet sy ouer al

Heyn van lenen ende van moede

Kechtuaerdich in allen goede

Sedich in spraec ende in tgelaot
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20 Stadich wair sy hene gaet

Tron van hande ende van monde

Vroet verstendel tot allen stonde

Wijs van rade ende van dade

Xpüs dient sy vroe ende spade

fol. 23. v°. 25 "Woechdelijc is sy gedaen

Zinnich int spreken ende int verstaen

? sy drinct sy dat is in maet ')

9stich na alle vrouwen staet '')

Tytel is sy bouen alle vrouwen

30 "f wonder dat icse mynne in trouwen3)

in

fol. 23. v«. N

^f Vrient van trouwen. Troest van vrouwen

Ende geit daer by. Die dat eau crigen

Die mach wel scriuen. Van sorglien vry

fol. 25. v». ^y Ochaerm wat is hier dat arme leuen

Die daer om deuct die mach wel beuen

^1 Soe wie den armen mit ontfermen comt te baten

God/ ons heere en sels nymmermeer verloren laten

fol. 26. r°. ^[ Als dat niet comt tot nyet (/. yet)

Soe en kent yet hem selven niet

[VI]*).

fol. 26. v". Eerbair wiuen salinen prisen

Die altoes in doechden risen

Ende nymmermeer machmense prisen te zeer

Want sy waerdich syn alre eer

^ Twijf is alsoe gescepen van gode

Dat sy staen sel onder haers mans gebode

1) Vi. 27: Et (eet) sy drinct sy enz. — Zie over teekens als aan 't begin van vs.

27, 28, (29) en 30: Die Spiegel der Sondm, Dl. II, blz. 4, de aanteek. op regel 7.

2) V». 28 : Constich na enz.

8) Fe. 30. Er staat Ets wonder, doch men leze o/verita: Est wonder dat (ent.)?

4) Meer of minder gelijkluidende spreuken zijn stellig in andere verzamelingen

aan te wijzen. Met enkele is het reeds gelukt.
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Ende honeer ') sy heeft die heerscappie

Soe wort sy varinc lucifers partie

want sy is dan contrarie horen man

Als ons leert ecclesiasticus 2) die wijse man

Eude dat scip is dan altoes sonder roer

Want si leeft altoes in onroer 3)

Wie vredelic wil leuen ende onbescant

Die laet sijn wijf niet hebben die ouerhant

*fj Een man sel sijn wijf minnen

Twijf sel dan dat versinnen

Dat sy hoir man dan sel ontsien

Soe mach dair duecht ende eer gescien

^[ Een reyn wijf die mint hoir eer

Ende is onderdanich horen heer

Die is te prisen menichfout

Voir eenich silver ofte gout

^[ Een wijf die ghift die biet haer eer

Een wijf die neemt die vercoept hoir eer

fol. 27. r°. Een wijf die mit eeron wil leuen

Die en sal nemen noch geuen >)

■ Sunt adam ons eerste vader

Dauid sampson salomon al gader

bedrogen sijn van wiuen

wie sel dan onbedroghen bliuen 5)

ff Jonghe menschen onbedwonghen

Die sijn hoir eer seer ontsprongen

Ende sy onteeren horen ouersten mede

Hier ende daer tot elke stode

1) Mnl. Wb, op Hoe neer.

2) Boven den regel staat hier nog een verkort woord (dvd = David?) dat ik niet

goed heb kunnen ontcijferen.

3) Eene betoijtpl»&U voor dit woord, welks bestaan in Mnl. Wb. (Onroer, Aanm.)

nog in twijfel werd getrokken.

4) Zie Harreb. 1, 178.

5) Ook in Sp. II- III', 39, vs. 23—28 en Freidank 104, 22. Zie verder de

.Uuteek. ou str. 17 eu 18 van Wap. Mart. 11 (t'ranck en Verdam, Slr. Gal.Mi- 177).
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^] Waer ontsich is daer is eer

dat is sinto augustyns leer

Ende oic mede grote salicheyt

Ontsich beneemt veel quaets ende leyt

^j Weynich dwalinge int begbinDat brenct int eynde veel quaets in

Daerom selment weder staen te tide

op datmen int eynde mach wesen blide

41 Jonghe luyde worden riue bedroghen

Hoemeer sy tarningen ende cannen lonen

Ende vrouwen mit screyende oghen

Die hem scoen pelliert ') toghenfol. 27. v°. «[] Die gherne dobbelt ende drinct

Ende altoos die tauerne mint

Ende locker is mit sconen vrouwen

Cruus noch mint en sel hy behouwen *)

// Die den wijn drinct soberlicDien verblijt hy mindelic »Ende dien drincket mit ouermate

Sijn lichaem en heues gheen bate

// Die niet en wint noch niet en heeft

Ende altoes in die tauerne leeft

Ende sinen waert wel betaelt

mi heeft wonder waer hijt haelt

// Tis een roem een yghelic man

Dat sijn zoen dobbelen of drincken kan

Ende sijn wijf of dochter wel dansen can

( i belooft mi des al sonder gewan »)

// Goede moercelen die wel smaken

Syn quaet alsi der galghen naken

Als weelde comt ten quaden eynde (/. ende)

Soe ist verwijt ende grote scende

1) Van pellieren, pallieren (palieren), tooien. Zie Plantijn op Hullen.

2) Zie Mul. II'h. o» Locker.

3) . . can . . . gewuu. Laa . . . mach . . . (fewncn.'
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// Die wil vroeden. Sel hem hoeden. Bose daet

Het is te spade. Na den scade. Te nemen raet

fol. 28. r°. // Elc sie voir hem seluen wel

want die natuer is soe snel

Alst geluc den man niet en dient

Soe en Tint hij gheenen vrient

// Alre wijsheyt fundament ')

Is datmen gode mint endo bekent

Daer die dulle niet op en roeken

Ende dickwyl ydel glorie soeken

// Siet dat ghi enen anderen bietDat ghy wilt dat v gescietDat v seluen danckelic syDat gheert een ander ghelous ') mi

// Seneca seyt int openbair

Al waer dat sonde ghien sonde en waerNochtans soe soude men scuwen sondewant si comt wt quaden gronde

// Scepenen die ter banc sitten

Ende luttel op hoir vonnis micken

Die doen den armen herde wede

Ende haer zielen ten laesten mede 3)

// Al is een machtich ende hoge gedaen

Ende him alle dinc is onderdaen

Hy peynst dat hyt al laten moet

want ouerdaet en was nie goet

fol. 28. v°. // Een scoen man hoghe geboren

Ende die na ghien doghet en wil horen

Ende om gode niet en geuet

Het is scade dat hy lenet

// Een lantsheere sonder genaden

Een paep die staet na verraden

Een machtich man fel ende rijc

Dit sijn drie duuels op aertrijc

1) Vb. 1 en 2 ook in Vad. Mui. 2, 176.

2) Voor gheloues. De volgende regel (Senecs ent.) volgt zonder lusschenrmmle.

'M ie lezen . . . wee: . . . mee.''
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// Quade tongen waer si sijn

Sijn te scauwcn als venijn

want quade tonghen breken bieu ')

Al en hebben si selue egheen

// Verdraghen duncket den menighen scande

Mar te dolen in vreemde lande

Buten vrienden ende maghen

Is meerre scande dan verdraghen

// Leere verdraghen wie ghi sijt1)

Die meest verdraghet die wint den slrijt

Hy is sot die om sinen grammen moet

Hem seluen scade of scande doet

// Seneca seget ende spreect

Wie dat sinen toorne wreect

Dair hi hem selven mede oneert

Ten besten is hi niet gheleert

fol. 29. r°. // Des syt seker ende gewes

Dat hi meer te prisen is

Die sinen grammen moet bedwinct

Dan die een burcli mit craften wint ')

// woude elc mensche mereken

Hi en soude niet des sijn 4) vroet

Sijns selfs doen ende sijn wereken

Berichten wat een ander doet s)

// Om te dwinghen een lewe

Slaetmen een hondekyn cleue

Hij is wijs die him te tijt

by enen anderen castijt 6)

// Die ghift ende daer na claecht

Die danc ter ghiften hi veruaecht

Beter is een ghift te tyde

Dan vier die men ghift ter lide '•)

1) Zie Mnl. Wb. op Been.

2) Verg. D. Doctr. III, 1107—1108

3) Spreuk, (va» Salomo), XVI, 32.

4) Lees sijt.

5) Men leze de versregels in deze orde: 1, 8, 2, 4.

6) Verg. Pad. Mus. 11, 178. — Het As. heeft tweemaal anderen.

7) Verg Vod. Mus. Il, 176.
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// Die vrac is van groten goede

God laet hem buten synre hoede

wel mach syn die rike verdoemt

Die nyemant te baten en comt

// Ie prise bet vrije armoedeDan bedwanc mit groeten goede

Ten is so goet suluer noch gout

Als te leuen buten alle scout ')

[VII].

fol. 29. v°. T?en S06' wy^ '3 een ^ller cleynoet

XliTis gheen man soe groet

Goboren opter aerden

Die een goet wijf conde ghewairder ■)

5 Tot eenre lieuer ghesellinnen

Te spreken na der werelt staet

Ende een man die een goet wijf haet

An *) waer si minre veel dan hy

bi hem ende biden vorsten

10 Ffy don bosen dat sy dorsten

dencken dat des niet en waer

Noch benijt die menighe seer

Dat goeden wiven goet gesciet

dat doet har doget ende anders niet

15 Een goet reyn wyf ende ghestadich

Sy can maken welle dadich

Eren 4) wilden jonghen man

Dat hy golaten niet en can

Hy en moet hem op doghet geven

20 Als hy aenscouwet haer wijslic leven

meer dan hi te voren plach

Sint een goet wijf dat vermach

fol. 30. r°. Soe dunct my dat hy eerlic leuet

Die sulke wijf ter werelt hevet

25 Want ghien riker cleynoot en sy

dan een goet wijf wandel vry

die meeste vrouwen 5; die meeste lolijt

1) Verg. Vod. Mus. II, 177.

2) ghewairder hs. Lees Die(n) e. g. w. c. ghewairden [geworden, ten deel vallen)?

3) An hs. Lee» Al ,' 4) Eren is. Leea. Enen.

5) Ht. vrouwen. Leet vrouwe (vreugde).
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daer die mensche him mede verblijt

Hier in dit arm leuen

30 Daer wy harde dicke in sneuen

Ende misdoen toghens goede

Want die wy ') dicke tegens sijn gebode

breken ende misdoen zeer

Tegens onsen lieuen heer

35 Dat hy hem der mynnen onderwant

Want daer blyfter menich by bescant

dien J) him onderwint te veel

want ten is ghien kinder speel

die mit mynnen is bevaen

40 Mit rechter lieften al sonder waen

Die en can niet licht ghesceyden

Die een en is verderft van boyden

Dat merckic anden menighen wel

Die die mynne wort te fel

45 Dat hy daer omme moet steruen

Ende sijns leuens deruen

Ja van sinne mede

fol. 30. v°. Noch en heeft ruste noch vredeDits al mynne die niet en doecli

50 Maer rechte mynne die niet en loech

Noch nymmermeer wanckel is daer inne

dat is volmaecte mynne

Dats gods mynne die nyo en verghinc

Noch nymmermeer en sel om ghien dinc

55 Sy en blyft altoes in vredeu

Ende in eendrachticheden

wie hem mit goeder herten mint

Hy wort van gode so gesint

dat hy hem ghift rust ende vrede

60 In allen sijn synnen in alle sijn lede

Ende nymmermeer te niet en gaet

want syn minne altoes staet

dat is gerechte mynne

daer die mensche sijn vyf synne

65 Toe setten soude in alre tijt

Soe wort sijn hert altoes verblijt

1) He. die met drie puntje» er onder en wy boven den regel.

2) Leet dies.
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Ende god sal liim geuen

die ewighe blyscap na dit leuen

die ghien vroechde en is gelijc

70 Hier in dit aerme aertrijc

[VIII]

fol. 31. r°. T\^° w'^ ^er were't dwalinge verstaen

JL/Ende des hoves rasarien

Int cort mach hy dat lesende doergaen

Ende dit gedichtkijn wel doersien

5 Al schijntet in een droem geschiet

Dat hier nae volcht in corten reden

Ten is geen droem diet wel doirsiet

Mer leringhe van salicheden

// Twie gesellen die dienden ten hove

10 Sliepen op eenre tijt te samen

In eenre camer als ie gelove

Sy haer nacht rust beyde namen

// Als die nacht was over gegaen

Began die een wt herten te spreken

15 Ende seyde den anderen sonder waen

Int geineen des hoves ghebreken

Ie en weet sprac hy hoe wy sellen comen

Tot gods genaden nae desen leven

Nae allen scriftcn die ie heb vernomen

20 Soe moeten wy au die verdomenis cleven

// Wy nement altoes ist recht ist erom

Van allen canten nyement gespaert

Hoe dattet comt wy en gever niet om

Dit dient zeer wel ter hellen waert

lol. 31 v°. 25 // Ende dat mijn zeer verwondert boven al

Onse raetsheeren inden rechten geleert

Die grypen ende grapen sonder getal

Ende willen oyc dair of zijn gheert

// Die scriften die reden hier tegens vechten

30 Die predicaren roepen inder kerken

Dat onse hantyeringhe sijn teghen die rechten

Ende der ewigher verdoemeuis wereken

// Alle dit nochtants aen gesien

Soe gaen wy bliudelike an die marot

35 Sonder voirdencken of sonder vermyen

Die een den anderen in quaetheyt starct
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Wat sel ons anders hier nae geschien

Dan dat wy wachten die ewighe doot

Die wy niet en moghen ontvlien

40 Al schynen wy nu ter werelt groot

// Die ander van beyden wel meest geleert

Als hy dese reden hadde gehoirt

Was thants ter antwoirt wel gekeert

Ende sprac een onbedachtelic woirt

45 // Ey zwych sprac hy daer staet gescreven

In davids souter sonder sneven

God is die heer vant hemelsche leven

Den menschen heeft hy die aerde gegeven

// Indyen dan dattot soe is geschyet

fol. 32. r°. 50 Ende ons die scriften alsoe bewisen

Soe laet ons leven sonder verdriet

My dunct men selt wel mogen prysen

// Mit deser antwoirde aldus ghedaen

Soe sprac die andor mit lachenden monde

55 Wy moghcnt soe setten ende latent staen

Mit lichter herten op zoeten gronde

// Een derdeman hier omtrent by was

Die dese matery hoerde verslaen

Hy sweech ende hoirdet op dat pas

60 Ende dochte het souder al anders gaen

// Als hy daer nae by eenen quam

Die inder gemeenten dienste oyc stonde

Versloech hyt hem als hyt vernam

Doe sy dit spraken mit nochteren monde

65 // Doe seyde die vierde man een wairt ') woirt

Men vindt die scrift alsoe bescreven

Mer tvairskijn datter meer an hoert

Als my dunct is after gebleven

// Daer seyt die propheet mit claren vertellen

70 Here die doden en sellen dy niet loven

Noch alle die geen die dalen ter hellen

Mer wy die leven benedyen dy boven

// Wat machmen lesen beter bescheyt

fol. 32. v°. Dan ons die scrift aldaer bewijst

75 Twischen duechd ende onduechd recht onderscheyt

Die souden laect die duechden prijst

// Die sondaren sijn byden doden verstaen

1) wairt At.
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Om dat sy dootlyke wercken doen

Die zekerlic neder ter hollen gaen

80 Ende nymmermeer comen en mogeu te zoen

// Wat baet dan grypen ende grapen

Kude veel goots ter werelt te garen

Ist dat wy in sonden ontslapen

Wy moeten zekerlic ter hellen varen

85 // Ende dat die geleerde indor wet

Gheostelic of wairlic oyc soe levou

Dat en ontsculdiclit ons niet te bet

Mer tmacli ons meerro dwalinc geven

// Ende oyc en ist gheen oirbair te spreken

90 Of enighe langhe reden te maken

Vander groter heeren gebreken

Sy sellen by haren recht wel raken

// Ons staet mit arnsten altois te poegen

Hoe wy ter salicheyt moghen cornen

!)5 Hebben wy goids vrese altois voir ogen

Dat sel ons inder ewiclieyt vromen

Amen

[IX].

fol. 34. v°. i Is doude hout bast soude men wt sien ')

i\Opt auontuere wat mocht geschien

van dinghen daer monich luttel op geloeft (/. geloest)

Oat den menighen hoeft genoest

van ereu endo oic van goede mede

Daer goet hoede is, daer is goet vrede1)

maer als ,do dingheu sijn geschiet

Daer men om doghen moet verdriet

Eude vy comen iu schalkernye 3)

Die te voren stonden int vrye

Soe en eest nyet anders dan druc en last

Poynst omden ouden hont die bast

Men mach wel seggen ouor waer

Ende oec proeuen int openbaer

Dat hy es wijs ende wel gesint

1) B. e. Sed., va 761 (Kausler, Denim. 2, 587). Zie verder: Suring»r, Eratm.

over Spreekw , blz 118 vlg.

2) Mnl. Wdb. op: Hoede. 3) vy ka. Leea sy, of vy ?

13
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Die sijns self staot bekint

Ende pijnt te leuene ia selker mate

Alsoet bohoert te sinen state

Naer dat hem god verleent heeft

die daer buyten gaet hy sneeft

Soe zeere dat hem nae berout

Dat hy syn hoet daeromme crout

Hets recht hy heuet qualyc gepast

Peynst omden ouden hont die bast

Die tachter es ende nyet te voren

Hem is van node wilt hijt horen

Dat hy sijn saken soe bestelt

Dat hy hem niet en vilde (l. vinde) geuelt

fol. 35. r°. Met allen eer hijt selue weet

Eest anders liet sal hem worden leet

Als hy hem wel bedincken sal

Alst peert verloren es slut mon den stal

dan eest te spade na mijn verstaen

die ridens plach die moet dan gaen

Beter eest weert te sine dan gast

Peynst omden ouden hont die bast

Ma dese werelt eest groet eere

Dat hem elc alsoe genere

dat hem nyemant sijns en beclage

Niet meer vremde dan vriend oft maghen

Oec eest godo soer wel bequame

Endo men ghecrychter by goeden name

Meu maeh wel exponeren slecht

Sonder yemande tejdoene onrecht

van onrechte in waren saken

Siet men dicke comon wraken

Hout u daer an wel ende vast

Peynst omden ouden hont die bast.

Mi dunct my sinde <) van sinne blint

Die niet en acht vpt regiment

van hem seluen ende sinen lieden

Die hy mach heten endo gebieden

want nyet meer dan ecu man sonder hooft

leuen en mach my dies geloeft

1) my sinde ht. Te lezen hy sjjnde.7
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Soe en mach een mensclie staende bliiien

weder het sijn mannen oft wiuen

fol. 35. v°. Die niet en ledt up sijn bestier

hy vindt hem seluen int dangier

mids den commer die hem au wast

Peynst omden ouden hont die bast.

Ende naer dat aldus ghescepen staetlaet ons sceppen alsulken raetEnde soe toe sien tot onser bederuedat wy behouden lant ende orueEnde altoes pinen onde pogenGode te payen na ons vermoghenDie nyet eu heeft men gheeft hem nyetHy moet bliuen in syn verdriet

Ton baet geen bidden noch gheen clagenweder het syn vrienden oft maghenDat weet hy wel diet beeft getast

Peynst omden ouden hont die bast.

[X].

fol. 36. r°. Hoe vervaerlic ay lacen zal hen sijn dat sceydenDie hem eerst vp syn doetbedde wilt bereyden

Daer om leeft altyt soe ghy sterven wilt

voerde doot en is medicine noch scilt

5 Ja sy comt dicke onuersien met cracht

Ter vervairliker] woester midder nacht

Eer sy dan comt wecst te uoren bereet

want ghi moet corts van hier tsi u lief of leet

Hier om wacht v nauwe ende doet altoes wel

10 De tijt is zeer snel ende die doot is fel

Alst comen sal tot die herder stont

dat v ziel versceyden sal doer v mont

dan sel di den loen van wereken ontfaen

v weder keeron es oec te male gedaen

15 Hebt dit dicwijls in uwe memorie

Dus vergaet alder werelt ydel glorie

Daer om hebt ihesus dicke in uwen mont

Ende draccht ihesus altijt in uwen gront

Ende neemt ihesus voer in allen wereken

20 Soe sal v ihesus in duechden stereken.
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[XI].

fol. 65. r°. Die meyor bosculdicht by zynen heer

van verst roynghe syner tytliko haue

wort van den liore beruspet zeer

ende gceysscht dat hy hem rekenijuc gaue

5 In zynre horte wort hy begaeu

over deuckende zyu voirleden staet

Ende peynsdo wat hy soude bestaen

Dair hy in mochte vinden baet

Hy scaemde hem te bidden hy en mocht niet spitten

10 Mor hy riep zyus heren sculdenaers to samen

Ende seide don enen gerinc ganck sitten

Van hondert scryff vyftich in mijnen name

Den anderen gaf hy een troestclie woirt

Van hondert maict tachtich ende wes te vreden

15 Als myn heer van v dit hoirt

Sel ie hem seggen zekere reden

Die sculdonairs dancten den meyer zeer

Ende seyden hom toe mit groter vroechdon

Past vry up ons van nv voirtmeer

20 Ons staot te gedeyucken der groter doecliden

Aldus soe maecte die meyer vrienden

van dat vreemde goct zyns heeren

die hem ter noot by stonden ende dienden

Au welc parabel wy mogen leoren

fol. 65. v°. 25 X.ps monynghe die was hier in

Dat wy mit t.ytlikor aelmis te gouon

souden belopen onse gewin

Dair mede te con-.ou ten owigen leven

Des meyers gaueu en waren niet sijn

30 Mer zy hoorden zynen heere al toe

Alle tytlic uroet seyt god is myn

Mer hy wil dat wy doen oick alsoe

Dair om van dat ons god verleent

laet ons inden hemel vrienden weruen

'ió Dat is dat dit owan^ely meont

Om te comeu ten saligen sternen

Voir onser vrouwen hoge opvairt

Soe wort dit ewaugoli gelesen

Want wie. wil varen ten hemelryc wairt

10 Die moet. in hairre vrieutscip wesen
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Vasten aelmissen ende alle goede wercken

Hoemense enigher wjs noemen sal

Diemen doet inder heyliger kcrcken

Doir marien handen gaensy al

45 wie dat inder oetmoedicheyt staet

Al en mach hy gheeu goede rekenijnge doen

Den oetmoedigen meyer is wel raet

Als maria wil maken die zoen

[XII].

ol. 66. r°. "\/ran lu&teu heb ie een weyuich gedichtV Ende uwer mynncn dat toegeticht

Wilt ghyt in goeder mynuen ontfaen

Alst wt mynnen is v gedaen

5 Int cort geroert den loop der tyt

Hoe wy worden dat lenen quijt

Die lenten is warm vuchtich ende soet

ende alle dinc lustelic spruten doet

die ioecht die is dair by verstaen ver10 ïhent die craften zyn ontfaen Adolescencia

dat bloet is werm eude vol lusten Sanguü

ende doet den iongelinc selden rusten

die suden wint die waeyt dan saft

ende gift don dieren ende cruden craft

15 Die somcr is warm ende dair toe droech

want dan clymmet die soune int hoech

die menssch ') wort man die vruchten stereken

die heete colera beghint te wercken Estaa

Die oesten wint waeyt schoen ende claer Junentus

20 des worden die dieren ende vruchten ontwair Colera

wie hem dan houden eau cloec ende wys

Die vergadert dan goet loff ende prys

Die herfst is cout ende dair toe droech

want die soune loopt wtet hoech

25 dan syn vyftich Jaeren geleden Auiumpnut

ende die craften minren mit reden Senectus

die acker ende wyngairt ende alle boemen melancolia

doen alle vruchten ter schueren comen

fol. 66. v°. Dan soe rijseu die me.lancolyen

30 Die synnen die vallen in fantasyen

1) menssch hs.
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die riken peynsen wair syt sellen laten

die arme soekent by wegen ende straten

die uoerde u wint die waeyt dan

tgepeyns maect nienich bedrucket man

35 Die wint ') is cout ende vuchticb. mede

want die sonnne2) leyt dan beneden

dair is die ouderdom by verstaen

Als vyff ende tsestich syn overgegaon

yems Dat bloet dat wort verwandelt in lluineu

teniü 40 Die en willen mit arbeit nauwelic rumen

flegma mit hoesten mit rochen mit noesen te drupenDoer alle conduten beghinnen sy te crupen

Die westen wint die waeyt mit reghen

Het stormt ende bairt tis al tondeghen

45 och hoe wel soe is hem dan

die gedocht heeft vpten ouden man

Dat hem moghen baieren 3) maechden ende knechten

Die hem dan zyn gemack berechten

Mor veel bet heeft hy gewrocht

50 Die zyn ziel dan heeft bedocht

ende mit oefeninge van duechden

an god verdient die ewige vruechden

O alre gemintste mit al myn synnen

Die4) scheync Je Ju 5) wt groudigen mynnen.

[XIII].

fol. 67. r°. k Ismen alle dinc ouer ziet

/vbeghin ende eynde gheuoucht te zamen

So en can tbegryp geuoelen niet

Dan als een schyn van groter blamen

Die vrucht vul doornen ende vul bramen

Jn creature gelyc upt velt

voirwair wy moghens ons wel scamen

Die hyer als menschen zyn gestelt

Ende metier doot haest zyn geuelt

van hem die maicte hemel ende helle

Sich omme vreese loos •) geselle.

1) lli. wint. Lees wint' (winter). 2) sonnne At.

3) Koesteren? Verg. gelijkbet. (zicA) baaien (Schuerm., VI. ld.)?

4) Lees Uit (t. w. dit gedicht). 5) Uier staat in 't As. Js

6) Te leien (evenals in str. 5 en 7) vreeseloos (op te vatten als „overmoedig").
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Dan doe ie niet hets noch te vrouch

die my dat raet die hebs ondanck

Je moet noch eerst hebben myn genoucht >)

wien liof of leet zy cort of lanc

Maer als natuere valt te cranck

Dan eist omme zienen -) tyt

Niet eer duer vreese noch bedwanc

Soe en houdic mi voir ghecastyd

Het es noch lanc eer jSecht verglyd

Ende mi die doot trect in hair lomme n)

Secht dat ghy wilt ick en sie niet omme

Doch merct hoe wy hier in dit leuen

dat met vernoeye staet gedriecht 4)

ziele ende lyff ten souden gheuen

fol. 67. v°. om aerdsche weelde die ons Hecht

Ende als dat stof dat inden winde vliecht

Gheen cleuen en isser om profyt

Al es die Juecht dair in gewiecht

Soe lyt alle dinc heeft zynen tyt

Soe wel hem die hem van sonden vrydt

Eer hem die doot grypt by den veile

Sich omme vrese lois geselle

Ghy secht wel const iet verstaen

■ Jaic neenic dat zyn twie 4)

Der weelden craft doe dy vermaen

Recht als een niet") eer min dan mee

wairt so so ware alle dinc gevee

Dat men bekent zy groot of cleen

Ende soude versmelten als den snee

Dan louic niet ie segge neen

Je sta so starek vp jeuchden been ')

Du spreecx te miwairt recht als een domme

Secht dat ghy wilt ie en sie niet omme

1) Leet geuoach. 2) Leet omme tziene.

3) Zie Mnl. Wb. op Loeme. 4) Mul. Wb. op Driegen, 2de art.?

5) Leet om 't rijm twee.

6) Ut. met, doek met eeu tiipje op liet derde been van de m (ra)

7) Er tan ook wel staan leen.
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Ay laeen neen data zeker schade

want du weets datmen sternen moet

In tyds te trecken vten bade

Het doen die glienc die zyri vroet

ol. 68. r°. Hebben wy ons topkijn wel gedreuen ')

Dat baet elc weet wel wat ie meene

daer by es wys groot ende clene

Die zyn zin ter duechden stelle

Sich omme vreselois geselle

Ohy spreect van sampsoene den staercken

die spieghel der craft was by natiieren

Doch gebrukede hy naer myn mereken

die tyt die hem god liet bueren

Soud ie dan nu voir sterven trueren

Die noch in bloeyen beyn ghestaen

Neen ie niet het zijn al lueren

mair doch en schaet niet dat vermaen

Ie weets u danc ghy hebt vuldaen

Die sprake bewijst1) mi arm stomme

Alst gode gelieft so sie ie omme

Oyncken wilt vp salomoenewiens wysheyt was so ouer grootEnde dies golike vp absoloenewiens schoenheyt was sonder genootbesiet wat hem dat besloothaer grote grauen en boven alEyst niet alleens als comt die dootJaet diet wel uigeren 3) sal .Daer esser wech so groot getalDat ghene tonge die somme en telleSich omme vreselois geselle

fol. 68. v°. Je doe lacen tos meer dan tytnaer dien dat salomou die wyse

der doot en hadde gheen respyt

Noch absolon die scoeuste vp pryse*)

üenierct dat al wort wormen spyse

1) = omen (drijf)lol wel gedreven (on» spelletje wel gespeeld?) — In deze strofe

ontbreken een paar regels.

2) = onderwijst (Mnl Wdb. Bewisen, 4).

3) üt. uigeren (iügeren?). Lees iugeren. 4) Lees in pryse?
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dat by natueren menschen zyn <)

dies consciencie by auise

vurich weroken beghint in mi

Ie lye verwonnen ende blyfs v by

Gode ie te genaden comme

Hets meer dan tyt nv zie ie omme

Coids gracie zy gebenedyt

dattu doch reden hebs verataen

noch moechstu omme zien in tyts

Ende wilstu du worts ontfaen

van hem die minlic heeft ontdaen

zyne armen ant cruce genagelt styff

wilt tot hem in zyne pine gaen

hy wilt al horen man ende wyff

want zyne genaden en was noyt blyff

Dese salige bede moet gesebien

Elc poghe in tyts naer omme zien

[XIV].

Op fol. 69 r°. en v°. vindt men het schoone gedichtje, door

mij afgedrukt in Tijdschr. 6, 79 — 80, met den beginregel

Almoghende god wair es nu tleven (enz.).Bij de 9de strophe daarvan vergelijke men Jacobus 5, 2— 3.

[XV].

fol. 69. v°. O monsche wair up bestu fier

In oetmoeden dy selven bestier

Want wie hier in houairden wroet

Vecht tiegen spoet

fol. 70. r°. Al hebstu Rycheyt menigertiere

Schone Juwelen ende clederen diere

Daer op en ziet >) niet hoge gemoet

Al est nu goet

Eere düüt weits zoe wertstu schire

Ter werelt versteken int ongehiere

Spyse der woormen ende ouder voet

Also elc moet

1) Lees zy {verg. de rijmwoorden mi, by). 2) Lees z\jt.
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Maer al toochstu van buten chiere

Eenne dyns vleyssch kitiuige maniere

In dy selven dat is di goet

Up dat ghyt doet

Niet rouke watmen van dy verziere

wedcrmen dy goet of qnaet iugiere

van zonden dy selven altoes lioet

So bestu vroet

SJAPPETOUWER.

Mijne poging tot verklaring van dit woord als vermoedelijk

gevormd van een Maleisen zinnetje (siapa tau!) dat — in den

mond van rouwe gasten bestorven liggende — aanleiding had

gegeven om zulke lieden met den naam » sjappetouwers" te

bestempelen, heb ik (sedert mijn opstel in Dl. XVII, 193 vgl.

van dit tijdschrift) door allerlei gelijke of soortgelijke «Bei

namen aus Redeweisen" ') bevestigd gevonden. Men wees mij

op den Franschen term sun Jem'enfoutiste, en voorts werd mij

medegedeeld dat de inlandsche »jongens" zekere klasse van

societeits-bezoekers in onze Oost betitelen als kassi-pahit's (» breng-

bitter's"), omdat die bedienden uit den mond dier personen

zoogoed als niet anders te hooren krijgen 2). Zelf hoorde

ik in eene havenplaats (Vlissingen) van een koppig vrouws

persoon zeggen, dat het »een tramautje" was; een naam aan

vankelijk natuurlijk gebezigd voor hem of haar die gedurig met

het antwoord >ik wil niet" klaar staat, en vervolgens toegepast

op een > kopstuk" in het algemeen 3). Zoo heet ook — naar de

stereotiepe woorden waarmede hij zijn begunstigers begroet —

in Hongarije de handelsreiziger (commis-voyageur) wiegeht's; zijn

monsterkoffer heet een wkgeht's-koffer, enz.

Leiden, 1903. a. bëets.

1) Zie Behaghel in Zs. f. deutsche Wortforschung , I, 266 en in Uttraturbl.

f. germ. u. rom Phil. 22, 145 (Mai 1901). Daar worden namen besproken als:

Herr Passauf, Herr ïch-iccrde-dich-schon-lehren, Jasomirgott, Aiterdag , (Jan) God-

doome (saks. Tiammich). Dergelijke voorbeelden bij Schuchardt, Roman. Etfmol.

I, 8 (Sitzungsber. K. Ak. d. Wis», in Wien, Philos. Hist 01., Bd. CXXXVIII;

1898). „Was ist . . . natürlicher als das Siitze oder doch Worte die von eincr Person

mit Vorliebe wiedcrholt werden, zur Kenennung derselben dienen?" Aid.

2) Mal. pa/iit, bitter van smaak, Pijnappel, ilal-lloll. Wdb.1

8) Zie Pijnappel, a.w. op tijada (trada), niet, en maoe, willen.
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BRONNEN VOOR DE KENNIS VAN LEVEN EN WERKEN

VAN JAN VAN HOUT.

Voor een honderd jaar moge men over de gedichten van den

Leidschen secretaris Jan van Hout slechts gesproken hebben

als van dingen, »waarin meer blijken van hartelijke welmenend-

heid, dan dichterlijke bekwaamheid gevonden worden" '), voor

ons is de dichter, wat de waarde van zijn werk ook zij, een

maal geworden een vast punt in de groote lijn der Renaissance :

Petrarca — Pleiade — Van der Noot — Van Mander — Van

Hout. s) Wel een reden om eindelijk eens te trachten ons een

juist beeld te vormen van dat werk in verband met 's dichters

leven, om na te gaan in hoe verre Coornhert, dien we toch

wel niet van zucht tot ijdele vleierij behoeven te verdenken,

zich in zijn oordeel over Van Hout's werk te zeer liet leiden

door hartelijke vriendschap, of wel te gewillig toegaf aan de

mode van zijn tijd — het ongemotiveerde ophemelen van kunst

broeders — toen hij in het »Vruntbouc" van den vermaarden

Leidenaar neerschreef: 3)

1) Scheltema, Staatk. Nederland. Am-t. 1805, I, 499.

2) Prudens van Duyse is wel een van de eersten, die weer aan de woorden van

Van Mander over de .fransoysche versmaet" in verband met Van Hout herinnert,

(Verh. over den Nederl. Versbouw, Den Haag, 1854, I, 34) maar daarbij is het tot

heden gebleven wat betreft Van Hout's beteekenis als dichter.

3) Over dit Album amicoruni van Jan van Hout, hetwelk in het Lcidsche archief

berust! Spectator 1893. Vooral is van belang het gedicht van Janus Douza (ge

drukt door dr. P. C. Molhuyzen in De Navorscher 1901, p, 471). De aandacht

verdient ook het volgende van Franciscus Modius Brugensis: Sonnet a Monsieur

Van Hont.

Oocte Van Hout, de par qui la licence

De nos rymeurs et di-néants tlamens

Bridée, doibt recouvrer son bon sens

Et retourner a la vraie cadence,

Que te donneront pour digne récompenae,

Je ne di pas ceux qui te vont suivants
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Tgeorte hoy, vujl draf van een hoochmoedich paerdt,Afdryvende in een zilverige bekeNeven de gulden appelen rijp, zoet ende weke,Sprac: „Daer zwemmen wy appelen by een vergaerdt!"

Ghy Hout en vergaerdt veel Houten, vruchtbaer van aert,

In u const-hof, dat u geen const-vrundt gebreke.

Wat doet daer dees grove en onconstige leke?

Wat maect doch daexter bij de paeuwen scoon en waerdt?

Wat stelt gy desen Saul onder u propheten,

Dees craey by u zwaens, Mydam bij den poëten?

By consUgeesten my, in wyen noyt const geboorn-werdt?

Weldy dan doort oascoon tscoon scoonder versconen

En door myn ruydtheydt haer const constiger tonen,

Zo bruyct hier u jonstich (maer onconstich) Coornhert (1579).

Wanneer we ons daarbij — nl: bij de bepaling van Jan

van Houts' beteekenis als dichter — moeten beperken tot dat

gene, wat thans als zijn werk min of meer algemeen bekend

is, zullen we ons al met bitter weinig tevreden moeten stellen.

't Zijn een tien a twintig gedichten, hier en daar, meestal in

het werk van anderen verspreid, een enkel, in de vorige eeuw

naar een handschrift uitgegeven. De oorzaak hiervan moet niet

gezocht worden in het feit, dat Van Hout's >dichtader" slechts

spaarzaam gevloeid zou hebben, maar veeleer in zekere vergoe

lijkende geringschatting, waarmee de auteur op zijn eigen werk

heeft neergezien. Dit heeft tengevolge gehad, dat zijn oeuvre

Au grand galop pour Be rober des ans,

Mais bien les soeurs dont tu es guide-danse?

De quoi pourront-elles te guerdonner,

Selou Ie caa et merite loier,

Elles qui n'ont pour tout bieu que la plume?

Da, ce troupeau vous icttera sur l'eiiclunie

De la mtmoire et illec forgcra

De toi un los qui a iamais vivra.

Tout-iour croissant. F. Modde (1578).

Dok N°. 17, 19, 21 eu 24 zijn om 't een of ander van belang.
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nimmer bijeenverzameld is uitgegeven, al heeft het plan daartoe

hoogst waarschijnlijk wel eens bij hem bestaan 1). In zijn testa

ment toch, gedateerd »desen Xen September 1606", heeft hij

een beschikking gemaakt over zijne «poësiën". Onder de stuk

ken, die hem >in geheel off deel angaen", noemt hij:

„ten derden tgene ie deur de lieflockende, zoete of sotte aentrecselen der

poösiën in myn jeucht (ooc sedert) off in gebonden versen (twele men rym

nomt) oft in losse ende ongebonden spraecke tsy overgestelt, tzy zelver ge-

maect, gedroomt of gebeuselt hebbe" '2).

Eenige regels verder volgt over deze rubriek :Ende aengaende de derde, in de welcke ik (mijn schuit rondelicken be

kennende) tzoet gesang der vleyende meerminnen wat te veel gehoors gegeven

ende niet weynicb tyts, die nuttelycker tot ernstiger zaecken waere besteet

geweest, hebbe verquist, dezelve wil ie, dat gelevert ende gelaten sullen wer

den in handen van mynen besonderen goeden vrunt meester Pieter de Bert

jegenwoordich proregent van tcollegie der theologyen alhier, die ie alle de

zelve mits dezen ten vryen eygen geve, niet omme die of eenige van dien

op mynen name aen den dach te brengen of uyt te geven, geensins, tzy

verre. Ie en ben noyt mit sodanige eerschynige ydelheyt ooc in myn jeucht

grootlic becommert geweest. Soude ix als nu zijn? Mer omme die by hem

te werden gebruyet, bewaert, andere goede vrunden en bekenden medege-

deelt, ooc verbrant off te niet gomaect, gelye hyt selve in heel off deel

eerlic, oirboirlic ende stichtelic zal bevinden.

't Lag voor de hand om, in de hoop, dat Petrus Bertius de

nalatenschap van zijn vriend met zekere piëteit had bewaard,

in de eerste plaats te onderzoeken, of de collectie gedichten

1) Blijkens De Navorscher, V. 330 is er een copie van een octrooi zonder datum

in "t Leid9ch archief, waarbij Jan van Hout vergund wordt zjjne poezij voor den tjjd

van 15 jaren uit te geren.

2) Zie: De Rederijker, Leiden 1860, VII, p. 56; waar deze beschikking waarschijn

lijk naar een copie uit later tijd of met eigenmachtige veranderingen is afgedrukt.

Schotel, die het grootste deel van het testament — slordig — afdrukt in Het edele

driemanschap Van der Werf, Dousa, Van Hout, Haarlem 1874, p. 48 vlg., heeft

er blykbaar geen bezwaar in gezien eenige passages door een etc. te vervangen ; zoo

o. a. t. a. p. p. 52. Wat Rammelman Elzevier in De Rederijker liet drukken, staat

in het HS. bij dat etc. Een .copie uyt copie" van het oorspr. testament gemaakt

19 Juli 1619 door den notaris E. Craen berust in het Leidsch archief, een afschrift

door J. Koning in de Bibliotheek der MU van Nederl. letterk Ik heb hierboven de

copie van 1619 gevolgd.
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te Parijs aanwezig was; daar toch heeft Bertius. nadat zijn

carrière in het Noorden gebroken was, de laatste jaren zijns

levens doorgebracht. Prof. Dr. A. H. L. Flensen te Warmond

heeft de welwillendheid gehad om voor my te Parijs een onder

zoek in te stellen en eveneens de Heer Léon Dorez, Bibliothe

caris der Bibliothèque Nationale. Beiden echter zonder eenig

resultaat. Laten we de hoop blijven koesteren, dat de verza

meling hier of daar in Nederland is achtergebleven en te eeniger

tijd aan het licht komt. Intusschen behoeven we gelukkig niet

daarop te wachten om tot een groudiger en uitgebreider kennis

van Van Houts werk te geraken. Door de welwillendheid van

Mr. Overvoorde, gem. archivaris te Leiden, werd ik in de ge

legenheid gesteld om in het Nijmeegsen archief ') kennis te

maken met verschillende aan zijne zorg toevertrouwde docu

menten, die ons vooreerst heel wat meer licht kunnen geven,

waar zoo weinig licht is. In het volgende vindt men een poging

om een overzicht te geven van de te Leiden aanwezige stof,

die on3 Van Hout vooral in betrekking tot de rederijkers zijner

stad nader doet kennen. Het kan zijn nut hebben even vooraf

de titels te noteeren van de gedichten van Van Hout, die in

vroeger of later tijd zijn gedrukt en algemeen bekend kun

nen zijn *).

1. Opt ontset van Leyden, vóór Der Stadt Leyden Dienst-boitc

gedruct op 't raedthuys der voorschreven stede in den

jare zestienhondert ende twee. Ook by Orlers, Beschrijving der

stadt Lei/den (In de uitgave van 1781 op p. 588, dl. II).

Verder gedeeltelijk by J. A. Alberdingck Tfiijm, Ged. uit de

versrh. tijdperken etc. II, p. 12.

2. Opte Duyfkens de blyde tydinge brengende van tLeydtsche

ontset: Dienst-bouc, p. 2; Orlers (p. 567 der uitg. van 1781);

Schotel, Driemanschap p. 63.

1) Mijn dank toot de welwillende gastvrijheid uu de hsa. verleend door der Ng-

Deegschen archivaris den Heer H. D. J. van Scheviohaven.

2) Ik sta niet in voor de volledigheid Tan dit lijstje Ook verwijs ik sleehts naar

die uitgaven, die toevallig het eerst onder myn bereik waren.
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3. Vertaling van Petrarca's sonnet Fontana di dolore, al-

bergo d'ira in het Dienst-bouc, p. 3.

4. Vertaling van een epigram van Georgius Buchananus

t. z. p., waarvan ik het oorspr. nog niet woordelijk in mijn editie

van Buchananus (Amsterdam, Joh. a Waesberge 1608) heb

teruggevonden.

5. Lofzang op de verlossinge van de Burchgraven, in het

Dienst-bouc, p. 58; bij Orlers, I, p. 94 der editie v. 1781.

6. Het V<!' Kusken naar Janus Secundus, uitgegeven door

dr. Molhuyzen in De Navorscher, 1901, p. 461.

'7. Het XIlId/: Kusken naar Janus Secundus t. a. p., p. 462. Ook

bij Scheltema, Het Boek der Kusjes, Brill, Leiden 1902, p. 42 ').

8. feest der verlossing en jaarmarkt, bij Orlers, t. a. p. p. 284.

9. Op het slechten van het Kasteel Vreeburg te Utrecht bij

Bor (Amsterdam 1679) I, p. 798 ; Strick van Linschooten, Ge

dichten, p. 289 ; Witsen Geysbeek, Biogr. anth. en critisch Wb.

III, p. 420. Gedeeltelijk by Prud. van Duyse, Verh. over den

Ned. versbouw, p. 35.

10. Vriendschap, aan Janus Douza 11 Dec. 1575, bij Van

Duyse, t. a. p. p. 37 ; Schotel, Driemanschap, p. 35 (Cf. Leidsch

Dagblad van 26 Mei 1893 over het album amicorum van

Douza 2).

11. Onrymich vreuchden-liedt der stadt Leyden opte noodinge

van zyn F. G. comende van t overwinnen van Groningen.

Oorspr. druk aanwezig in het Leidsch Archief, N°. 112; Ram

melman Elsevier schreef op dit exemplaar >Door Jan van Hout

gemaakt en op de drukkerij van het stadhuis te Leiden ge

drukt in 1594." •) Herdrukt in De Navorscher XIII (1803) p. 244.

1) Jan Van Hout zal wel al de kuskens vertaald hebben; zie Navorscher, 1901

t. u. [i. en Jani Uouzae Poemata in de uitgave van Scriverins 1609, p. 429.

2) Het HS., omgeven door een randversiering van den dichter zelf, in het Album

amicorum van Douza in de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Een copie ervan in de

Verhandeling van J. Koning over Jan van Hout, eveneens berustend in de Leidsche

Bibliotheek.

3) Een bepaald bewijs hiervoor vond ik nergens. Toch komt het mij zeer waar-

achynlijk voor, vooral ook in verband met een mededeeling, die hierachter zal vol
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12. Uitnoodiging tot een wedstrijd met >vier vijftienen",

uitgegeven met allerlei ongemotiveerde veranderingen in De

Navorscher, VIII, p. 92 naar het hs. in bundel 9529 van het

Leidsch archief; uit De Navorscher overgenomen door Schotel,

Gesch. der rederijkers, 1871, II, p. 4. en door Dercksen, Jaar

boekje voor het notarisambt, 7de jrg. 1874.

13. Vertaling van Horatius^ ode Eheu Fugaces, Posthume, in

het album van Aelbrecht van Loo, gedeeltelijk bij Van Duyse

t. a. p. p. 38 en Tweemaandelijksch Tijdschrift, 5de Jrg. II, p. 84.

14. Verschillende kleine gedichtjes afgedrukt door Rammel

man Elzevier in deu Inventaris van het Leidsch archief, o. a.

II, p. 93, p. 96, p. 146.

Het kan bekend zijn, dat in Mei 1596 binnen de stad Leiden

een in haar soort lang niet onbeteekenende samenkomst van

rederijkers heeft plaats gehad, waarvan de » handelingen" reeds

in September van hetzelfde jaar zijn verschenen '); evenzoo

werden afzonderlijk bijeengebracht de aardigheden, door de zot

ten der verschillende kamers bij deze gelegenheid ten beste

gegeven 2). Het eigenlijke doel van dit feest was niet zoo zeer

gen. Over die drukkerij: Werken van de Mt) van Nederl. Letterkunde, nieuwe

reeks X, p. 275. Zie ook over dit gedicht en de feesten ter eere van Maurits bin

nen Leiden gevierd: Dr. te Winkel, »l)e inneming van Groningen rhetorykelijk

verheerlijkt", in «Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594", p. 249 vlg.

't Is niet onmogelijk dat de daar meegedeelde opschriften van eerepoorten mede van

Jan van Hout zijn Ze komen, bij elkaar in plano gedrukt op een groot vel, voor

onder de papieren van Van Hout op het Leidsch archief.

1) «Den Lust-Hof van Rethorica. Waer inne verhael gedaen wordt vande beschrij

vingen ende t'samen-comsten der Hollantscher Gameren vande Reden-ryckers, bin

nen Leyden geschiedt den 26 Mey des Jaers 1596 ende de volgende dagen met het gene

aldaer gedaen ende verhandelt is. Gedruct tot Leyden, By Kransoys van Ravelengien

CIO. 10. XCVI." Aldaar op p. 6: .Ende alhoe wel het Land-Juweel binnen Ant

werpen (dat van 1561 wordt blijkens het voorafgaande bedoeld) Heerlick endeTriom-

phant was om zien deur de veelheyt der Consten ende grote moeyten gedaen , en is

nochtans niet minder t'gene binnen Leyden is verthoont, t'zelve anders te achten

ende te houden als een Heerlicke en de ïriomphantelicke Lust- Hof'.

2) «Cort Verhael van tprincipael, in Leyden bedreven, By sotten meest, die op

vrou liOrs feest waren beschreven den XXVI mayus anno MUXCVT' etc. Gedruct

tot Leydeu By Jan Claetz. van Dorp, wooneode in de Vergulde Son, anno 1596.
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vóór alles de verheerlijking en beoefening der kuust, als wel

het meer practische verzekeren van succes aan een loterij » op-

gerecht door de Meesteren van het St. Catharijnen Gasthuys,

met consent van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland

en de Regeerders dezer stad, door den welke zij eene goede

zoinme gelts boven alle onkosten profiteerden" ').

De »Cbaerte, uuyt-gesonden by de Witte Acoleykens tot

Leyden, aen alle Cameren des Graefschaps van Hollandt," biedt

ons het progamma van het feest: Den 26sten Mei zullen de

kamers voor Leiden verschijnen; vrij logies zal verschaft wor

den. De kamers zijn verplicht een vertooning als »intrey" te

geven van

Het leven der Tyrannen : mit een, wat een beloonen 2)

Zy oyl verworven hebben voor haer dool en naer.

Wt een geloofwaerdige Historie brengt chierlicke persoonen.3)

Voor deze evenals voor de volgende nummers worden ver

schillende prijzen, meestal bestaande uit een grooter of kleiner

aantal »stoops-vlessen" of »schenc-kannen" ook wel een »Becken

en Lampet fraey gedreven", uitgeloofd. Ook met het schoonste

blazoen en het best jpronunchieeren" zijn »prysen te bejagen",

evenzoo met >vier zeventienen"

Op deze Regele, die zeer goet te bewjscn „is,

Foor een beveynsde paeys, een rechte crijch te prijzen" is.

In als hout vrye maet, laat u aen geen sillaben knopen.4)

1) Orlers, Beachr. van Leyden, 1781, I. p. 138,

2) De cursiveering is van de .Witte Acoleykens".

3) Een goede voorstelling van een dergelijken .intrey" geven de platen nit -Const-

thoonende Juweel", Zwolle 1607.

4) Onder den invloed van dit referein schreef Jacob Duym zijn stuk «Een bewijs

dat beter is eenen goeden Crygh, dan eenen gheveynsden Peys" in zijn .Ghedenck-

boack", Leiden 1606. Zie ook Dr. K. Poll, -Over de Tooneelspelen van den Leyd-

schen Rederyckcr Jacob Duym", Gron. 1898, p. 80. De inhoud van het referein der

Leydsche Vlaamsche kamer (Duym was hiervan lid), die meedeed in 1595, komt gedeel

telijk voor in de Opdracht van Duym's stuk, zoodat het mij niet onwaarschijnlijk voor

komt, dat Duym ook de maker van dat refrein is. (Cf. Den Lust-Hof, p. 143).

14
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Een volgend nummer (reclame voor de loterij) :

Zingt een Liedeken, Hoe Godes gonst slaet open,

Voor die den armen byttant doen en toonen deuehl.

Dat levert ons in prent, op dat het strec tot vreucht

Des volx: hier toe laet een, of meerder stemmen clincken.

Het laatste nummer wordt aldus omschreven :Zo yemant lustich is, om geen tijt leech te laten,

En een vermaeckelic spel, of boertich batement

Geleert heeft, nieut of out, hy mach de moeyt' aenvaten,

En hem verzeeckeren een redelic present.

Natuurljjk zal er ook een prijs zijn voor 't verst-komen.

Aangaande de samenstelling van de jury nog dit:

Ten laetsten verzoueken wij den broederen vol trouwen,

Wt elcke Carnet een te stellen opt Toonneel,

Om de gerechticheyt dees handels daer te aenschouwen

En zien dat los van jicht elc een becoemt zyn deel,

Daer Lie/d' i» 't fondament, valt zelden groot gescheel.

De vraag, waarmee we ons thans slechts wenschen bezig te

houden is: Welk aandeel heeft Jan van Hout gehad aan de

afwerking van dit program? Bundel 9529 uit het Leidsch ar

chief geeft voor de beantwoording dier vraag rijke stof. ') Hij

biedt ons het bewijs, niet alleen dat de kunstminnende vriend

van Janus Douza met hart en ziel heeft meegewerkt om het

letterkundig succes van het feest te verzekeren, ja verreweg het

voornaamste deel van wat door de feestgevende kamer der Witte

Acoleyen is ten tooneele gebracht, voor zyn rekening heeft ge

nomen, maar ook, dat de ijverige, nauwgezette secretaris zich

geheel met de financieele zorgen van het geval heeft belast.

De zeer uitvoerige en belangwekkende rekeningen, die ons een

aardigen kijk geven op allerlei détails verschijnen binnen kort

elders *). Wij zullen ons hier enkel tot het letterkundig aan

deel van Jan van Hout bepalen.

1) Onder het afdrukken merk ik, dat men aan het Leidsch archief thans bezig

is, het gehcele pak stukken, dat vroeger genummerd was met 9529, in onderdeden

met een eigen nummer te verdeelen. De meeste der gediehten, die hier vermeld

worden, vind ik thans in een omslag vereenigd, met het nummer 7623 erbjj gevoegd.

2) Bijdragen van het Hist. Gen. 1904
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Uit bundel 9529 (7623) blijkt dan in de eerste plaats, dat we

voortaan den inhoud van p. 15, 16 en 17 van Den Lust-Hof tot de

letterkundige nalatenschap van Van Hout mogen brengen. Dus

eerst de uitnoodiging tot de kamers om op tijd in de stads-

herberg aan de Zijlpoort te verschijnen, daarna de orde, waarin

de kamers zullen optreden, door loting vastgesteld, het gelei

den naar het logies enz. tot de »waerning" aan dengene >die

niet gewent en es, voor tvolx gehoor te spreken," met het slot

De Broeders der witt' Acoleyen

Mit yver naer u comst verbeven.

Hoewel ik me voorloopig van een uitvoerig oordeel over Van

Hout's werk wensch te onthouden, wil ik toch nu reeds de

veronderstelling uiten, dat wel niemand den roem van den

dichter door deze nieuwe wetenschap aanmerkelijk zal vermeer

derd achten ; hoogstens zijn maat en rijm voor de letterkun

dige geschiedenis van beteekenis, zoo b. v. van dat

Goudtblomcken eel,

Ws logis deel

Vint hy de Craensche schepen;

De Corper gout

U teert vertroul,

Want tes uyt ionst begrepen ') etc.

Dit neemt niet weg, dat al deze rijmpjes met zorg gemaakt

zijn. Ze zijn aanwezig in genoemden bundel in verschillende

omwerkingen, hier en daar met tal van doorhalingen en ver

beteringen, zeer kennelijk geschreven door de hand van Jan

van Hout, een hand bij ieder, die zich met Leidsche zaken van

Van Hout's tijd heeft bezig gehouden, zoo zeer bekend, om

niet te zeggen berucht. Ook is in verscheidene exemplaren aan

wezig een afzonderlijke druk van bedoelde gedichtjes bij elkaar

op een vel groot papier. Hoogst waarschijnlijk zijn deze bla

den vóór den aanvang van de feesten aan de tien kamers, die

er aan zouden deelnemen, toegezonden. Die welke in bundel

1) Den Lust-Hof, p. 16. De cursiveering is weer van de Acoleykens.
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93^9 (7623) aanwezig zijn, zijn aan den achterkant door Van

Hout weer met andere dingen beschreTen. Er is zelfs aanwezig eeD

teekening, waarop met vakjes en nummers door den dichter de

plaats is aangegeven, waar hij ieder van de gedichtjes op het

groote vel wil geplaatst zien. De handschriften van de ge

dichten dragen dezelfde nummers. Ook is er een lijstje, waarop

enkel de namen der kamers met den naam van haar logies er

achter staan. Aan het auteurschap valt dus wel niet te twijfelen.

Van meer belang is het aandeel, dat Van Hout aan de uit

spraak der jury genomen heeft. >£ersame Constlief hebbende,

lieve medebroederen", aldus luidt het in de » Conclusie" van

Den Lust-Hof,

„naer dat vrydaechs den laetsten Mej voorst 't Oordeel van die Prijs ver

dient hadden, by Kethorica ;die om hooch boven 't Tonneel haer uyt een

verchierde throone verthoonde) Solemnelicken in gedichte ujtgesprooken was

(weUke wf ■ mede toudem hebben geofereeri, to i*t otu miei em ware gemaect

üfbandicK) etc.

Dit » Solemnele" dichtwerk nu is in ziju geheel te vinden in

bundel 9529. Het begint met eene algemeene toespraak tot al

de aanwezigen, die aldus, afgedrukt naar de beste en volledigste

der twee redacties, luidt:

So vemandt waer belast te wysen en een oordeel nyt te spreecken

Van twee vaten wateren, op eenen tijt geschept uyt eender beecken,

Zulc zoude' hem billicken, doch niet zo zeer mit redenen bezwaren

Als wy luy Kechteren, die belast zyn rechtvaerdelicken te verclaren,

Wie van allen hier de bestedoenders waren.

Om doorzaec te verstaen: elc heeft hem wel en treffelic gequeten,

De boucken overlopen, denrsien, dorreocht, doeriesen de secreten,

De wercken en daden zo mit const, (alleenlic niet bespreyt) mer wel deurwrocht

En mit levende bewysinge zo gestelt, zo gebonden, zo doerknocbt,

Alst immermeer wesen en geschieden mocht.

So dat, waert mogelic waert reedelic of liever waert behoorlic,

Om niet beticht Ie zyn van wysdom bot, onwys, onwis of doorlic,

Wy zoudent als een zaec onvindelic (wiet ooc zou mogen spyten),

Als Dolabcila deed. om hem in iwijsen oprechteiic te quyten

Verseynden tot den Areopagyten.
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Als Gneus Dolabell proconsul was van Asien, quam hem voren

Een also vreemden zaeck, als yemandt oyt te voor had connen hooren,

Vau een Smyrniaensche vrou, die, hebbende van haren eersten man

Een zoon Abecede genaemt, zy het tweede huwelic nam an

Mit Spellen, dien zy Eeffgeha gewan.

De zoontgens groeyen op, werden groot, bekomen manlycke dagen.

En alst gemeenlic beurt, zulcken gonst, als men gewoon es toe te dragen,

Niet om te vorderen, mer om te krencken en te verhinderen,

Die uyt het eerste bedt in echt geteelt zijn wettige kindereu,

In heur goet recht men lacey zouct te minderen.

So zocht de stiefvaer met Eefgeha tbederf te bejagen

Donnosele Abecede; zy zweren hem doot, leggen hem bedriechlic lagen;

Onwetende heylaes, hy valter in. Zy smyten hem to_zamen doot;

Alleen om dat hy terf niet deelen zou van dien hy eerst quam uyten schoot,

Veel duysenden sestertiën zynde groot.

O, onversadelicke goutgiericheyt, waer toe beweecht gy de harten

Des menschen '); ach wat quaet gy brouwen cont, wat tirannyeke parten

Gy sticht en bout (ay my) in tonversadelicke gemoet!

En als men u becomt, hoe wert liet hart van u geknaecht, deurwroet,

Gezwegen van de zielverlies in de' helsche gloet.

De moeder Lettere, die zelve haer kint in echt, ziet, had gewonnen

Bij haren eersten man, Grammaer genaemt, tschelms verraet heeft ondervonnen.

Elc denc, hoe tmocrlic hart dat overley, zo in slapen als in waecken.

Hoe zij daer meer op peynst, hoe haer meer quelt de onmenslicheyt der zaecken.

Zy nemt besluyt en geeft haer heel ter wraecken,

Vermoort haer man en zoon. Zij wert gehecht voor Dolabel gestelt,

Gehoort, zen wint daer geen wit douxken om. Zij heeft de zaec vertelt,

Zo wel teynde als ooc 't begin, z' heeft zonder dwang bekent, ront uyt beleden,

Dat zy zodane twee, die haer lieve kint moordadelic bestreden,

Ooc doden mocht mit recht of ooc mit reden.

De proconsul Dolabel overweecht de zaec te recht aen beyde zydeu,

Mer voelde hem zelve in slierten hol nu hier, nu daer bestryden.

Der zaecken wichticheyt was, ziet, zo groot, hy const so niet deureynden.

Dootstraf vereyste tcryem, de tocht van tmoederhart hem daer of weynden,

Vont goet de zaeck tAthenen te verseynden;

Gewis het criem was groot, zyn man en kint de vrou zelfs te vermoorden,

Tes screckelic in door voor hen, die zulx oyt voorquam of verhoorden,

1) Auri sacra fames



214 J. Prinsen JLz.

Mer de bewegende oorzaec zo in de Wet van aert en volckeren was gesticht,

Mit voorbedachter laech zij rait hun tween geensins .... (?) tonnosel wicht

Beneffens tgoet te nemen lyf en licht.

Hy schictse naer Atheen mit het proces zulx als was gefurneertDer straten ') daer over wert begeert ;

De zaec, gepondereert, den raedt niet min en bracht onder groot bezwaren

Alst Dolabel la deed en gingen tsaem een vluchtoordeel verclaren,

Dat naer tverloop van deerste hondert jaren

Men hem weerom me zou zelfs in persoon in rechten daer beschicken,

Die claecht en wert beclaecht, om op poincten van officie en znlcke sticken,

Die in tprocesverbael niet angeroert en zijn, noch zyn bekent,

By mont te zyn gehoort. Daer hangt tproces en blijft hangen zonder ent,

Tot men aldaer de verresen pleyters zent.

Waer onsluy mogelic in desen ooc te vinden zulcken uytvlucht,

Wy namens gaeren aen. Mer, lacey, neen! dies ons hart overluyt zucht.

'1'es ons geboden; want van hem, die God gaf over ons tregeeren.,

Wy zyn mit eedt verplicht gehoorsaem hem te zyn, te dienen, eeren

En tgeen ons dunct, voor haer wil te verneeren.

Daaromme willende, gelyct behoort, voldoen aen onsen last,

Hebben wy de zaecken al opt aldernautst doorzien, doorgront, doertast,

Gewict en overleyt, gewogen ooc in redenrijeker schalen,

Aenmerckende hier op const, aen dander zijde op tmenschelicke falen,

Want does bylanch ryst toordeel en doet dalen.

Gy, maecht Rethorica, die ons solaes, ons vreuchde en juyehnisse

Aensacht, wien ooc ons daen hier zyn bekent, geeft gy getuyehnisse,

Verclaert u jongeren, alhier geschoolt, den geest, tgemoet verlicht,

Hoe onbeveynsdelic, van afgonst los, van gonst vry, vry van jicht

Wy handelen in dit u treffende gericht.

Den last valt al te zwaer myn schouderen, wee mijns !(?) noyt diergelijcken !

Ay my tgesicht verdwynt, myn cracht vergaet, de leden my bezwyeken.

Benautheyt thart beclemt, men ziet my tbracke zweten deur de huyt breecken.

Prince, Rethorica, helpt my, in wien niet dan ouconsten ruyt steecken,

Comt hier, wilt zelfs hiervan u oordeel uytspreecken.

1) Van Hout heeft hier een ruimte opengelaten. In het veel minder volledige en

slordiger klad voor dit gedicht staat op deze plaats: .en tonberispelic Areopagrtsche

oordeel". Dat eerste ontwerp is vol doorhalingen en veranderingen Ook in den hier

afgedrukten tekst komen er voor, dikwyls nog leesbaar. Wie de wording van het

gedicht in het hoofd van den dichter wil bestudecren, zal met belangstelling die wij

zigingen nagaan, 't Was onmogelijk deze alle uit de beide teksten in noten mee te deelea-
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In dit gedicht, waarvan we het verhaaltje over Dolabella

terug kunnen vinden bij Valerius Maximus (1. VIII, c. 1) '),

voel ik een joligen speelschen zwier, die het begrijpelijk maakt,

dat de auteur het liever niet gedrukt zag onder de oogen van

de scherpe kunstrechters zijner dagen, nadat ze zich eenmaal

met hunne ooren aan den geestigen, aangenamen klank hadden

vergast, zekere nonchalance, die het vermoeden wettigt, dat

Jan van Hout al dat gerederijk nu niet zoo bijzonder au se

rieus nam. Dat er voor dit vermoeden nog meer grond be

staat, zal nader uit hierachter volgende stukken blijken.

Na bovenstaande inleiding is ongetwijfeld het berijmde oor

deel der jury, uitgesproken door Rethorica, gevolgd. De resultaten

ervan zijn te vinden vóór in Den Lust-Hof. Het rijmwerk, ook

van Van Hout's hand, in mede aanwezig in bundel 9529. Het

mist echter voor zoover het te ontcijferen is ('t schrift is inder

daad meer dan onmenschelijk) alle letterkundige en historische

waarde2). Alleen dit: Dr. K. Poll vermoedt, dat Jac. Duym

1) Eadem haesitatione P. Dolabellae proconsulari imperio Asiam obtinentis ani-

mus fluctuatus est. Mater familias Smymaea virum et liliuin iuteremit, cum ab hie

optimae indolis iuvenem quem ei priore viro enixa fuerat occisam comperisset.

Quam rem Dolabella ad se delalam, Atbenas ad Areopagi cognitionem relegarit, quia

ipse neqae liberare caedibus duabas contaminatam neque puüire eam justo dolore

impulsam sustinebat. Consideranter et mansuete populi KomaDi magistratus, eed

Areopagitae quoque non minus sapienter. Qui inspecta caussa et accusatorem et ream

post centum annos ad se reverti jusserunt. (Valerius Maximus, Libri IX factorum

dictorumque memorabilium, Leidae, apud Sam. Lucbtmans 1726, p. 709).

2) Bij het iudicium over de blazoenen, dat aldus begint:

Laet ons nu spoen

En vorderen de prys van zo menich schoon blasoen !

Om dat mit recht te doen inyn hart zuet in gequel es.

Wie zien ie hier doch staen? Welcoom, geest van Appelles etc,

behoort een klein los strookje papier, waarop ik het volgende lees en dat misschien

van belang is voor de kunstgeschiedenis.

U heerlicken sang (oft Cloto ooc benijt,

Die de lichamen verslijt en daernaer ooc de werken)

Can niet versleten zijn, zo lang men in (?) shemels pereken

De clare zon zal mereken. I' zien ie daer ooc staen,
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met zijn »Spieghel der Liefden" buiten mededinging gebleven

is in den wedstrijd van 1596. ') Dit is inderdaad het geval

geweest. De prijsuitdeeling eindigt met een woord aan de zuster

kamer »d'Orainge Lelie", waarin o. a.

U overheyt doer wyse en cloucken raet

Vrezende, dat daeruyt twist of tweedracht of eenich quaet,

Dat iu dees tijt best dient gomyt, hadde connen rysen,

Vont zy ongoet, dat gy ontmoet zout zyn mit prysen.

Laet u dan zyn genouch dit openbaer getuygen

En wilt vroet, zo gy doet, myns(?) consten mele insuygen.

Doch niet alleen aan het begin en het einde van het feest

heeft Jan van Hout de eer der Witte Acoleykens opgehouden.

Aangaande de werkzaamheden op Maandag 27 Mei lezen we

in Den Lust-Hof, dat de kamers verwelkomd zijn met

„een prologo van twee personagien d'eene genaemt Liefhebber van Conste

en (1 'ander Diet alles ten quaelsUn duyt, bewijsende, dat de Conste der Reden-

rijcken niet alloen inde Nederlanden, maer by de Hebreen, Griecken ende

Latijnen en in veel Conincrijcken in groter Reputatien ende Eeren is gehou

den ende over duysent jaren bekent is geweest. Ende is voorts een Spel van

Zinne daerop gevolcht van acht Personagien, verclarende

Vande vier des Werelts staten, zynde zeer beladen,

Soeckende vertroostinge, in haer hert dimmende swaerheyt

Deur by hun te Land, Water, Lucht, Vier geleden schaden,

Al om vergeefs, maer vindense inde heylgevende waerheyt. 2)

Bellini, Mantegna, (?) Titiaen

Rafael en Bastiaen en u, angelycschen Michiel,

Diirer, Frans Kloris (,?) Bloclant (.?) Staat gy daer ooc cleyne fiel

Van den groten Lucas, die dese Leytsche stadt

Hebt (?) vereert, verciert, vermaert tot aen des werelts enden.

Een Leidsche schilder Bloclant is mij onbekend. Wordt hij met dien .kleync fiel"

bedoeld ? of een ander, niet met name genoemd ? Is die Bloclant een leerling geweest van

Lucas van Leyden? Of wordt de evangelist en patroon der schilders met „den groten

Lucas" bedoeld? Men zou verwachten, dat deze Bloclant b.v. schilderwerk voor het

feest had verricht; maar in de rekening komt hij niet voor. Dürer en Frans Kloris

waren te Leiden populair. Zie Orlers I (1781) p. 382 en 390.

1) Over de tooneelspelon van den Leidschen rederijker Jacob Duym, Gron. 1898,

p. 46.

2) Lust-Hof p. 108.
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Dit spel van zinne is door Jan van Hout gemaakt en aanwezig

in bundel 9529 (7623). Zoo op den klank van de titel-omschrij-

ving af zou men er nu juist niet met een grage hand naar

grijpen tot opbeuring in trieste oogenblikken. Maar dat valt

mee. Het stuk is een volledige uitgave wel waard. Die wordt

dan ook in gereedheid gebracht en men zal het na de uitgave met

me eens zijn, dat de naam van Jan van Hout er meer waarde

door krijgt in de geschiedenis van onze letterkunde *).

Zijn eigenlijke meening over het optreden der rederijkers

heeft Jan van Hout tijdens zijn leven niet onder stoelen en

banken gestoken ; hij heeft ze zoowel schertsend als ernstig

neergelegd in twee belangrijke prozastukken, welke eveneens,

voor Van Hout vrij netjes en duidelijk geschreven, te vinden zijn

in bundel 9529. Het eerste is een opdracht aan Broer Cor-

nelis van een vertaling van Buchananus' Franciscanus met het

opschrift »De Vertaelder wenscht den Eerwaerdigen vader Brueder

Cornelis Heeren Adriaens zoon van Dordrecht, minderbrueder

tot Brugge naer zijn verdienste veel gelux ende heyls". Het

ander is gericht >Tot het gezelschap ende de vergaderinge

der gener, die hem inde nieuwe universiteyt der stad Leyden

ouffenende zyn inde Latynsche of Neder-duytsche poëziën ende

allen anderen liefhebberen der Nederlandsche sprake." De op

dracht is met weglating van eenige passages uitgegeven door

Rammelman Elsevier in De Navorscher 2), echter zoo, dat het

eenige moeite kost om de eigenlijke bedoeling van den schrijver

nog in het stuk terug te vinden. De uitgever heeft niet alleen

goedgevonden een andere spelling aan het stuk te geven, maar

heeft verscheidene woorden, die er toch zeer leesbaar staan,

willekeurig veranderd '), Over dit stuk zegt R. E. o. a.

1) Bij het Hs. ran dit stuk is o. a. de rugzijde gebruikt van een gedrukt .Refe-

reyn op de heerlicke ende triumphante Loterye der stadt Leyden". De stok is , Wie

mild inleyt, es prys bereyt en zalse hier of hier na crijgen," de onderteekening

■. l.ii't'il es tFondament". In zijn soort is dit niet onverdienstelijk werk. 't Is niet on

mogelijk, dat ook dit referein door Van Hout is gemaakt.

2) X (1860) p. 219—221.

3) Men vergelijke b. v. den aanhef in de uitgave van H. E. met wat er oorspron-

 

1
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„Van Hout schijnt volgens dit Hs. zeer gunstig gezind voor de Roomsch-

Catholieken, althans voor de monniken der grauwe orde, doch hij schijnt

hier volstrekt niet te hebben aangeroerd het bewuste punt dat aan Broer

Cornelia van elders zoo zeer ten laste wordt gelegd. ')

't Is mij duister, hoe iemand bij de lectuur van het hs. tot

een zoo zonderlinge op geen manier te motiveeren meening

over Van Hout kan komen. Zelfs na de zeldzame mishandeling,

die het in de uitgave van R. E. heeft ondergaan, kan ieder

bij eenige oplettendheid er toch nog wel den fijnen, scherpen

spot uit lezen, geheel onder den invloed, en in den geest van

Marnix' Byencorf. In het bovenschrift der opdracht reeds zijn

de woorden »naer zijn verdienste" en »Heeren" Adriaenszoon

sarcastisch bedoeld, men beweert nl. dat Broer Cornelis een on

echt kind van een pastoor was. Trouwens 't is algemeen bekend,

dat de Franciscanus van Buchananus een dichtwerk is, dat fel

de gebreken der monniken geeselt. Een vertaling ervan door

Van Hout schijnt inderdaad bestaan te hebben, immers in het

tweede der bovenbedoelde stukken bespreekt van Hout uitvoerig

de maat, die hij voor zijn vertaling heeft gebruikt; in de

opdracht spreekt hij van de vertaling steeds als van iets wat

persklaar is en in de hiervóór aangehaalde passage uit 's dichters

'-■■lijk staat, nl. : .Die my E V. B. van jongs aen ende kintabeene gekant hebben

(zoe ie wel vermuede, dat uwe E. V. B. niet en duet) zullen myu getuygen wezen

viiudc zunderlinge ende grote liefde ende vande uytnemende ende eenvoudige gene-

gentheyt, die ie altyU tot de h. kakehjesche religie ende tot h. oorden gehad hebbe,

zunderlinge tot de bruederen, die van buy ten zoe simpelicken in schaepsgraeu gecleet

gingen" etc.

1) Handelingen der Mi) van Nederl. Letterk. 1867, p. 50. Vgl. ook Rammelman

Klsevier, Over de voorin, drukkerij op het Raadhuis der Stad Leyden (Werken der

Mg, Nw. Reeks, X) p. 2S9. Over den zachtstgesproken vrij zonderlingen godsdienst

ijver van Broer Cornelis: Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht

binnen de stadt Brugge, waarin verbaalt word, de discipline en secrete penetenlie

der vrouwen by hem gebruykelyk, nevens zyne wonderlyke, vuyle, grouwelyke, bloed

dorstige en lasterlyke sermoonen etc. naar de copie van Brugge, Schoonwald Amster

dam 1711. Zie ook H. (J Janssen, De Kerkhervorming te Brugge, Rotterdam 1856,

I, p. 106 vlg. en Th. J. .1. Arnold, Broeder Corn. Adr. van Dordrecht, in De Diet-

sche Warande, Nw. Reeks, II, p. 117 vlg.
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testament wordt van vertalingen gesproken. Zij is dan naar

alle waarschijnlijkheid gemaakt tusschen 1575 en 1581; in het

laatste jaar toch is Broer Cornelis overleden en zooals later

blijken zal, is Van Hout eerst kort na het beleg met de be

oefening der dichtkunst begonnen ]).

Een volledige en betrouwbare uitgave van de Opdracht, een

stuk dat onbetwistbaar groote letterkundige waarde heeft als

staal van beurtelings goedaardig sollende en fel striemende

satire vindt men in De Dietsche Warande s) van de hand van

Th. Arnold. Benige opmerkingen over den vertaler en Bucha-

nanus zijn er aan toegevoegd. Prof. Kalff heeft nog nader de aan

dacht gevestigd op de zoo hoogst belangrijke passage, waarin Van

Hout zijn hart uitstort over de ongerechtigheden der rederijkers. 5)

Het prozastuk, dat in het Leidsche hs. volgt na de Opdracht

is tot heden niet uitgegeven, 't Is echter m. i. een document,

dat ten volle verdient, dat we het hier laten volgen.

Tot het gezelschap ende de vergaderinge der gener, die hem inde nieuwe

universiteyt der stad Leyden ouffenende zijn inde Latynsche of neder-

duytsehe poëziën ende allen anderen lief-hebberen der Nederlandsche sprake.

Io en can mi niet genouoh verwonderen de slechticheit of veel eer de

botticheyt van zodane menschen, die zeggen ende beweren willen hare ge-

1) Hoe Th. Arnold over het al of niet bestaan der vertaling en over den tgd van

het ontstaan der Opdracht denkt, kan men lezen in De Dietsche Warande, Nw. Reeks,

II, p. 438 vlg. Dat de vertaling van den Franciscaans nooit tot stand zou zijn (ickoinen,

of althans in 1602 nog niet gereed was, omdat Van Hout in zijn Viensi-bouc, in dat

jaar uitgegeven, wel die vertaling zou hebben aangehaald en niet het epigramraa

van Bucbananus (Dienst-bouc p. 2) is een motief zonder eenige waarde; immers den

inhoud van dat epigramma had Van Hout noodig in zijn tekst en niet iets uit den Fran-

ciscanus. Ook zegt de bewering van Arnold (D. War. t. a. p. p. 426), dat -de taak

om den Franciscaans ook maar eenigzins dragelijk voor zooveel mogelyk getrouw,

en met behoud van den geest, die in het stuk heerscht, over te zetten voor Van

Hout te zwaar zal zijn geweest" al bijzonder weinig. Aangenomen dat inderdaad Jan

van Hout een prulpoëet was, had hij als zoovelen zijn krachten dan niet kunnen over

schatten? Waren de eerste renaissance-mannen in Zuid-Nederland opgewassen tegen

de taak om Homerus en andere klassieken te vertalen?

2) Nieuwe reeks II (1879) p. 427 vlg.

3) Gesch. der Nederl. Letterkunde in de 16e eeuw, II 235 vlg.
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schriften goet, prijslic ende geduyrich te wezen, om dat die de meeste me-

nichte bevallicken ende angenaem zijn ende dat die van hem gelooft ende

geprezen werden, rechts of de gemeente van deser tyt tot het oordeel van

zodanige zaken bequamer, geschikter ende ervarener waer, dan die over et-

lycke hondert jaren eerst bi den ouden Griecken, vinders van alle abelhey-

den ende vrye consten. ende naderhant bi den Romeynen geweest zijn,

twelc noch waerschynlicken, noch gelooflicken en es, mer indien yemant

zulx zoude willen voorstellen, meer te achten waer puyre zotticheit dan

enckele botticheyt, naerdien bi elc eenen, die mer yet vande oude schrif

ten gelezen heeft, leechlicken geoordeelt can werden, dat de gemeente van

dier tijt, als de geleertheyt in zo zonderlinge achtinge ende prijs was, ende die

duen alle dagen zo uytnemende constige geleerde poëziën te voren quamen,

zagen ende lazen ende zo heerlicke ende treffelicke mannen mit zodanige

vlueyende welsprekenheyt hoorden deur het dagelixe gezicht ende gehoor,

om van zulke zaken te oordelen, nutter ende bequamer moeten geweest

zijn, dan die van onze tijt, dat de geleertheyt zo weynich geouffent ende

geacht werd, dattcr zo zelden yet fraeys in de nederlantsche sprake voor

heurluyder ogen of oren komt, ia dat dezelve onze moederlicke tale, wiens

rycheyt ende overvloedicheit men leechlicken mit alle de spraken vande

ommeleggcnde landen vergeliken ende dacr jegens inde waechschale zoude

connen stellen, bi velen zo verachtelic ende spottelic gehouden wert, dat de

zommige hem de zelve schamen ende liever hebben hem te ouffenen in uyt-

heemsche talen, inde welke zi haer leven lang arbeydende, naulix bi de

minste scrivers vergeleken mogen werden, dan haer eygen zelfs moeders tale

te gebruyeken daer zi anderssins ende hem bemoeyende omme de zelve te

helpen eren ende vermeren leechlicken tot de eerste ende voorneemste

plaetse conden geraken. Ende al est nu zulx, dat de gemeente van outs van

zodanige dingen mit meerder zekerheyts, geschictheyts ende verstants con

sten oordelen, dan die van onze tijt, zo hebben doch wyze ende verstandige

lieden zulcken oordeel oyt gevloden, verworpen ende versmaet, twelc my

genouch zi mit enige oude geschiedenissen uyt velen te bevestigen.

Den Athenienser Phocion, hebbende teniger tijt eene oratie tot de gemeente

van Athenen, de wclcke eenen yegelicken behaechde ende van hem zulx mit

groter vreuchde, juyehinge ende hantslagingen angenomen werde, keerde hi

hem omme ende vraechdc zine vrunden, achter hem staende: «Wat esser?

Hebbe ie onwetende yet qualicken of te onrecht gezeyt?" als hem gewisse-

lickcn verzekerende, dat de gemeente niet mogelic en was van zodane zaken

mit goeder onderscheyt ende kennisse te oordelen.

Hippomachiis, een constich floytspeelder, hadde op een tijt eenen van

zinen leergezellen voor de gemeente gebracht omme don zelven in zodanigen

const te doen prouven ende te vertogen, hoe verre hy gevordert was. De

leergezel, niet jegenstaende hy vande conste wijtaf dwaelde, wert vande ge

meente zyn consthalven grotelyx geroemt ende geprezen. Hier en tegen
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Hyppomachus grypt een stoc inde hant ende slaet zyn leergezel daer mede,

zeggende: „Ui moet gansch qualicken gespeelt hebben, want andersins en

zouden u deze niet prizen".

Polycletus, een zonderling consticb beeltsnyder, maecte op een tyt twee

beelden teffens, bet ene naer tbelieven van de gemeente, twelc hi, telckens

yemant daer inne yet quam berispen, naer haer zin omme hemluyden acn-

genaem werc te duen ende bevallicken te zyn, veranderde ende tander

wracht hi naer de regelen vande const. De wercken beyde volmaect zijnde,

heeft hy se tseftens de gemeente voorgestelt. Wat esser uyt gevolcht? Dat

beelt werde by elc enen begect ende bespottet ende dit gelooft ende ge

prezen, waer op Polycletus hemluyden aldus antwoorde: «Mer tgene, dat gi

dus berispt ende bespottet, es naer uluyder wille, zinnen ende gebieden ge-

maect ende tander, dat gi luyden met zulken verwonderen anziet, hebbe ie

naer myn zelfs vernuft ende const gewrocht."

Petronius Arbiter brengt in zijn Satyricis eenen geschicten poëet voren,

dien hi Eumolptim nomt, de welcke vande gemeente, dien hi zine poëziën

mit een zonderlinge conste te voren zong, telcken of mit stenen gewor

pen of geslagen werde, daer andere mit wat ongeschicts aen de baen co-

mende, grotelix werden gelooft ende geprezen, waer mede hi even tvoorgaende

heeft willen te kennen geven.

Dit ende diergelyx staet hem, die wat goets voorgenomen heeft te maken,

uyt het zotte oordeel vande zinneloze gemeente te verwachten. Die hem nu

aen haerluyder oordeel wilt stoten, es geraedsaemste zyne moeyte te sparen

ende zynen tyt elders te besteden. Voor zo vele mi aengaet, en hebbe noit

zwaricheit in zodanich lichtvaerdich oordeel gemaect ende, ten waer zake

dat eenige hem zelfs wysmakende, wel ervaren te wezen in zodanige conste,

die zi tonrecht Retorycke nommen, van myne beuzelkens een quaet voor

oordeel hadden gegeven ende veel daer inne hadden weten te berispen, en

zoudic noyt gedacht hebben, dezen by my over gestelden Franciscaender ofte

graeu-monic uyt te geven; want ie dezelve niet dan voor myn eygen ge-

neuchte en hebbe gemaect ende omme my zelven in onze nederduytsche

poëzie ende de ryemakinge van onze moeders tale wat te ouffenen, als daer

tue alleenlicken gebruict hebbende den cleynen tijt, die mi boven de be-

dieninge van het ampt, daer toe ie ten dienste van deze mine geboortige

stad Leyden geropen zi, ende de verzorginge eerst van myne vrunden

ende naderhant van myne eygen ende huyssaecken, es overschietende; dien

tijt zegge ie, di by andere of mit de herbergen te bezoucken, of mitdroncken

drincken, of mit spelen, tuysschen of gelycke ontucht te bedriven ofte ten

minsten mit ledich gaen ende straetslypen verquist ende overgebracht wert.

7,0 hebben my dan zulcker lieden berispingen ende straften een waen inne-

gebracht, dat ie hier inne beter gevordert ende gewracht hadde, dan ie

zelver wel wiste ende mi zoude connefi hebben laten voorstaen ; niet dat ie

tot zuleke verwaentheit zi geoomen van datmen hier inne niet straf baers en
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zoude connen vinden, twelc ie wel verzeeckert bin, mer vertrouwe mi des

gewisselicken, dat alhier ten minsten jet zal werden gevonden, uwen ogen

wel gevallicken en de behaechlicken zynde, twelcke indien ie verwerve, zal

ie minen arbeyt wel besteet ende genuuchzaem vergolden achten. Want

gelyc als Antimachus Clarius, lezende een groot deel van zyne gemaecte

poëziën (eylas tot deze onze tiden toe niet overgebleven zynde), de ge

meente, die hi hadde doen tsamen roupen te voren ende ziende, dat zi, alle

gelyc als weynich zoeticheit of smaec dacr inne vindende, van hem liepen

alleenlicken behalven de philosooph Plato, die hem bi bleef, zeyde: //Ie zal

even wel mit myn lezen voortgaen, want alleen Plato mi zo veel es, als de

gantsche gemeente", zo achte ie ooc het oordeel ende goetduncken van de

minste onder den uwen veel meerder, dan alle de berispingen ende calaen-

gen der vèrmeynde Rethrozinen (zo zy hem nommen) of afgebastaerde poëten,

die, hoewel tgene zi handelen, eygentlicken niet en es, dan poëzie, tzelve

ende tgene, dat zi doen, onder de naem van Rethorycque, daer mede het

nochtans in talderminste poinct niet over een en comt, de gemeente willen

voorstellen ende omme haren blaeuwen ende ontleenden naem van Retorica

te behouden, hem niet en schamen te verzieren, de poëzie ende rethoricque

ene conste te wezen, onaengezien tgroot verschil tusschen beyden zynde

ende de verscheidenlieit van tiden, dat die gevonden ende voortsgecomen

zyn geweest, alzomen claerlicken bevint, dat de poëzie, zynde onder alle

andere consten d'aldercdelste ende beste, bi tyden van de Hebreen al in

gebruic geweest zi, als aen Moze ende Davide mach bliken, die deur den

heyligen geest geleyt zynde, deze zyn psalmen ende die eenige lofzangen

poëtelicken gezongen hebben; mer wert by enige geacht onder de Grieken

by Orpheo gevonden ende bi Homero, geleeft hebbende omtrent hondert

tzestich jaren voor tstichten van Romen, die byde achtalfhondert jaren

voor Godes geboorte aengeleyt werde, mit eenen by Hesiodo vermeerdert

ende gebetert ende inden jare vyfhondert tien, te tellen als voren, tot den

latijnen over gecomen te zyn, in welcke conste Livius Andronicus eerst heeft

begonnen te scryven, ten tyde als Appius Claudius ende Marcus Tutidanus

Burg. in. m. waren, van welcken tijt aen de zelve conste van poëzie byden

Romeynen in groter eeren, waerden ende achtingen es geweest, ja zo zeer

ooc, dat verscheyden poëten, zynde van geenen afcomste medallen, alleen

licken deur haer consten tot zonderlinge kennisse en vruntschappe van

Burg. m. m. ende naderhant vande Keyzeren geraect ende tot grote staten

opgetrocken zyn geweest, mer dat de Rethorycke onder de Grieken bi Empe-

docle, geleeft hebbende driehondert ende een jaer naer tvoorz. stichten, ge

vonden ende naderhant by Corace, Tuizia den Cilicienser ende Gorgia Leontino

vermeerdert es, in welcke conste Demostenes byden Grieken wel d'alder-

uytnemenste ende welsprekenste geweest es ; nu zo esset onwederspreke-

licken warachtich, dat, zynde de poëzie binnen Romen alreets, zo gezeyt

es, in groter eeren ende waerden, de conste van Rhetorica uyter stad ver
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dreven, verjaecht ende genouch gebannen es geweest, daer van io tot beveste-

nisse hier twee plaetsen voor hebbe te verhalen, uyt Agellio genomen, die

zulx. zyn: Zynde C. Fannius Strabo ende M. Valerius Messala Burg. m. m.

(twelc was inden jare VcXCII) es een raedsgebod over de philosophen ende

Latynsche retorizyns uytgegaen. M. Pomponius pretor heeft den Raed ver

toont, datter woorden gerezen waren vande philosophen ende rhetorizyns,

waerop aldus gestemmet ende besloten es, dat M. Pomponius pretor ver

zorgen ende benaerstigen zoude (zoe hy onder zinen eed ten oorbaer vande

gemeene zaecke goet ende raedzaem bevoat) deze te Romen niet langer te

wezen. Eenige jaren naer tzelve raedsgebod, ongevaerlickcn inden jare

VI^LVII, hebben Domitius Anobarbus ende L. Lucinius Crassus, censeurs,

tot onderdruckinge vande Latynsche rhetorizyns aldusdanigen gebod laeten

uytgaen: //Ons es te kennen gegeven, datter eenige zyn, die een nieuwe ma

niere van discipline of tuchtinge innegestelt hebben, tot de welcke de jeucht

ter 3cholen comt, hem zelven de naem gegeven hebbende van Latynsche

rhetorizyns, alwaer de jongelingen gantsche dagen geduyrlicken bliven. Onze

voorouderen hebben innegestelt, wat ende waer zi haer kinderen wilden

geleert te werden; deze niewicheit, jegens de gewoonte ende het oude ge-

bruic opgecomen, en es ons niet behaechlic, noch dunct ons niet recht te

wezen. Daeromme heeft ons goet gedocht, hem, die zulcke scholen ophou

den ende hem, die daer gewoon zyn te gaen onze goetduncken te kennen

te geven, als ons niet behagende". Dus verre Agellius; welcke woort //niet

behagende" volgende tgebruic van dier tyt een crachtelick verbod mit hem

brocht. Ende es eyntelicken de warachtige conste van retoryeken binnen

Romen eerst gecomen ende in achtinge begonst te wezen etlicke jaren

voorde tyden van den alderwelspreeckensten M. Tullius Cicero, geleeft heb

bende omtrent zeven hondert jaren naer tstichten van Romen, de welcke,

al was hy inde zelve conste zoe wonderbaerlicken uytnemende ende geacht,

ooc mitter daet geweest zy de zoetvloeyende fonteyne der Latynscher sprake,

evenwel een quaet poëet gehouden werde, inder vougen dat hem eenige

niet en hebben ontsien mit zyn vorsen te spotten ende onder andere mit

dit O fortunalam natam me consule Romam. Of zy nu hier inne recht of on

recht gehad hebben, zi verre van my te oordelen, want dit bi mi tot geen

ander eynde en wert gestelt, dan omme alleenlicken te bewyzen ende elc

eenen blycbaer te maken, dat de zelve cor.sten niet een, mer wyt van den

anderen verschillende zyn. Ende schynt ooc wel, dat onze voorvaderen, die

hem mit de vermeynde, rhetoryeke bemoeyt ende daer inne haer ouffeninge

gehad hebben, niet gehelicken onbekent en was heurluyder conste de poëzie

geheel naerbestaendc te zyn ende mitte rhetoryeke weynich gemeenschappe

te hebben uyt dien dat zekere jaren geleden, als alle de hollandsche came-

ren binnen der Stad van Dordrecht naer de gewoonte van dier tyt opt

landjuweel vergadert waren ende dat de huysvrouwe van een vanden broe

deren (zo zi die nomden) van een zoon bevallen was, alle de cameren ge
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meender hand Ikindeken ten doop gebracht ende genaemt hebben niet De-

mostencs, noch Cicero, noch Quintilianus, noch Hortensius, noch van eenigen

anderen vermaerden orateur ofte retorizien, mer Menander, twelc een out

comediescryver ende zulx een poëet es geweest.

De verssen dan, die ie in den jegenwoordigen Franciscaendcr gebruyet

hebbe zyn Alexandrins, zoe die bide Francoyzen werden genomt, ende be-

staen van zes voeten of twaelf sillaben, hebbende haren val, rustinge, steunsel

of ademverhalinge naer de derde voet, twelc de zeste sillabe es, dewelcke ie

onder den anderen verdeelt of geschakeert hebbe met masculins opte laetste

sillabe rymende ende mit feminins, rymende opte naestlaetste of voor naest-

laetste. Zo nu als ie hope de jegenwoordige myne eerste vruchten u. L,

eenichsins connen behagen, zal mi des een prickel zyn, omme my dagelicx

inde conste van poëziën, daer inne ie mi noch jong ende onervaren kenne,

als dezelve noch geen twee jaren gebruict hebbende, zulx ende inder vugen

wy dezelve nu ter tyt gesamentlicken gebrnyeken, te weten op een zekere

mate ende yegelycke sillabe op zyn juyste gewichte comende, meerder ende

meerder te ouffenen ende u. L. myn andere begonste wereken als christe-

licke of geestelicke poëziën, psalmen, oden, sonnetten, grafgedichten, epigram

men ende liefden, geen maechden oren schadelicken noch schandelicken

zynde, mitten eersten mededeelachtig te maeken, zo lange tot my de vler

ken beter gewassen zullen zyn omme naer hoger en groter zaken te connen

ende dorren vliegen ende uluyden de oude spelen tragedien ende comedien

in ons moeders sprake mede te duen zien ende horen. Vaert wel.

Dit stuk is merkwaardig, niet om het hoofdbetoog, dat er in

geleverd wordt nl. dat poëzie en rethorica niet één zijn — dit

betoog is valsch, omdat het geheel gegrond is op de ver

schillende beteekenis der woorden in verschillende perioden —

maar omdat er in uitgedrukt is het aanvankelijk allesbeheer-

schend hoofdbeginsel der Renaissance: in eigen taal eigen kunst,

die innerlijk op dezelfde hoogte staat, als de kunst der klassie

ken, niet uitsluitend in uiterlijke vormen; omdat het »odi pro-

fanum vulgus" erin weerklinkt, dat meer dan alle nieuwmo

dische versvormen en maten het bewijs levert, dat het Nieuwe

er is. Daarom is dit stuk ten minste eenigszins te vergelijken

met de glorieuze heerlijkheid van Du Bellay's „Deffense et Illu-

stration de la Langue Francoyse" (1549), dat Jan van Hout,

de boezemvriend van Dorat's leerling, Janus Douza, wel moet

gekend hebben. Verder is het van belang te constateeren naar

aanleiding van den laatsten zin der toespraak, wat voor dicht
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soorten Jan van Hout omstreeks 1580 reeds beoefend had

en welke zijne plannen voor de toekomst waren. We kunnen

dan tenminste iets vermoeden van den schat, dien Pieter de

Bert in handen kreeg. De gedichten, die we hier uitgeven, zijn in

de oogen van den auteur hoogstwaarschijnlijk slechts afval geweest,

niet waardig gekeurd om zelfs bewaard te worden na zijn dood.

't Komt mij het waarschijnlijkst voor, dat Jan van Hout

zijn woord tot de beoefenaren der poëzie heeft willen laten

volgen na zijn opdracht aan broer Cornelis in de uitgave van

den vertaalden „Franciskaender". 't Is mij niet gelukt eenig

spoor van deze vertaling gedrukt of in handschrift te ontdek

ken. Ook Rammelman Elzevier en Arnold hebben er indertijd

vergeefs naar gezocht. Evenmin als R. E. en A. heb ik in N° 4

van mijn lijstje hiervóór een fragment er uit kunnen ontdekken ').

Van Hout schijnt eerst kort na het beleg met de beoefening

der kunst te zijn begonnen — dus op ruim dertigjarigen leef

tijd — aangezien hij zijne vertaling, die hij zijn »eerste vruch

ten" noemt, tegenover een gezelschap van beoefenaars der poëzie

aan de jonge Universiteit verdedigt. Wat dit voor een gezel

schap mag geweest zijn? Dr. P. C. Molhuyzen, die zich met de

studie der geschiedenis van de Leidsche Universiteit bezighoudt,

was zoo vriendelijk mij mee te deelen, dat hij tot heden niets

aangaande een dergelijk gezelschap had ontdekt.

Ik laat hier verder een verslag volgen aangaande de ge

dichten van Jan Van Hout, welke ik nog in handschrift of in

een tot heden weinig bekende gedrukte uitgave in het Leidsch

archief heb gevonden. Die welke het waard zijn, zijn tevens

hierbij afgedrukt. In bundel 9529 is in de eerste plaats aan-1) V. H. spreekt hier trouwens van een *epigramma ghenouch van gelycken

alloye by de hoochgeleerde, overtreffende Georgius Buchananus in Latyn ghemaect

ende by my aldus verduytscht." (Zie Dienst-bocic p. 2). Men zou dit dus eer in de

Fratres fra/errimi van B. zoeken. Inderdaad lykt het wel eenigszins op .In eundem"

(Romaro) op p. 334 der uitgave van Joh. & Waesberge en El Weyerstraat, Amster

dam, 1C6S. De maat der vertaling van het epigram komt wel overeen met die, welke

V. H. in zyn pleidooi beschrijft.

15
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wezig een met een mij onbekende hand ') geschreven klepper-

mansvers, aldus aanvangend:

Die afkomste van Hollant sal ick vertoonen,

Bewysen, waen die eerste Heer was gebooren,

Hoe tgraefschop gesprooten is wt twe croenen

Als keysers und Vranckryckse, dat suldy hooren.

Hierbij behoort een lang gedicht, waarin al de Hollandsche

graven ieder in een couplet bezongen worden, 't Kan de be

doeling zijn geweest deze coupletten als bijschriften voor por

tretten te gebruiken, 't Begint met

//Dits deerste Heer die te Hollant wert Grave/ Dederik geheten" etc.

en het eindigt bij

Dits van Oostenryck Hertooch Maximilyaen

Die een strydt had groet und vervaerlyck

Aan de stof in deze poëtische ontboezemingen vervat, heeft

Jan van Hout blijkbaar zijne ontluikende dichtgave eenmaal

beproefd. In verschillende redacties toch is een omwerking met

de hand van Jan van Hout geschreven van eenige gravenpor-

tretten aanwezig. Onder ieder couplet volgen eenige historische

aanteekeningen. De dichterlijke waarde is zeer gering; ik laat

een enkele proeve volgen:

Graef Dideric van Aquitanien,

dle Hollandsche grave.

Charles de Caeluwe den grunt-slach in mi wracht

Van het oost-frausehe ryc, nu Holland, ryc van eeren,

Dat Lodewyc den Duits mit Wasda ging vermeeren,

Gelegen over Rijn. Van Troien myn geslacht

Gesproten es; myn vrou was Gcna, hooch geacht,

De dochter van Pyppyn, een der Latynscher heeren.

Al wude slands opruer den graven huet mi weeren,

Ja, dees mi eerst benam, de fransche croon mit cracht

Heeft mi dees weer gebracht. Deur blintheyt ging ie bouwen

(Doch meend' ie wel te duen) een clooster voor juncvrouwen

1) Ze lijkt wel wat op die van Van Eyndoven, die de rekening schreef van het

Reder(jker»feest in 1596. Zie Bydragen van het Hist. Gen 1904.
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Tot Egmont. Veertien jaer by nae de Noor en Deenen

Hem scricten voor rayu zwaert; mer in üctober zes

Naer negen hondert drie las mi de doot baer les

En zy aldaer in tslot geaert mit druvich weenen.

Dan ia aanwezig in denzelfden bundel bet bs. van bet ge

dicht hiervoor reeds genoemd onder N° 12. Derksen noemt

bet t. a. p. Van Hout's zwanenzang. Het zou nl. geschreven

zijn voor een wedstrijd op 18 Aug. 1609. Verder dit

Gedicht twelc den XXen Octobris XVCLXXVII gezonden es naerden

Hage tot vrolicmakinge van tgezelschap vander wuwe (i"), duen ten huyze

van Jorys van Cats vergadert zijnde '), twelc een snippe staende mit uyt-

gestrecte wieken in een gebacken pastye in de snebbe hadde.

Gezelschap zuet,

Ontfangt dees gruet

Tot een vermaken;

Gy zijt doch vruet,

5 Dat u dit duet

Van Hout en Aken.

Dyt thoochstc van het huys der vogelen gevlogen,

Coom' ie tot u, die hier te zamen zijt verzaemt.

Al est, dat wat te bot um zien staen bey myn ogen,

10 Nochtans bedunckes my, dat iet recht heb geraemt.

Want uluy vind' ie hier by een, die'r zyt befaemt

Voor die my en tgeslacht van myn zuuct te vermoorden.

Ach, hue veel zusterkens van my hebt gy gepraemt,

Die'r namen haren wech tusschen het oost en noorden.

15 Orsa, daer met genuuch, dit zyn mer ydel woorden ;

Den last, die my gedaen es, muet u zyn verbreyt.

Ie zy een bod' en due als boden tuebehoorden

Zunder t'aensien, of u des wanbehaecht of greyt.

Der snippen coninc u deur my hier heeft untzeyt,

20 Want gy u viant draecht tot hem en zyn geslachten;

Hij weet, hue menich net gy hemluy hebt gespreyt

En hue gy hem mit list wilt vangen dach en nachten.

1) Zeer waarschijnlijk een gezelschap, dat zich met de jacht bezig hield. Dezen

.l.iris van Cats viad ik niet bij Van der Aa, maar hij zal wel met de bekende

familie Van Cats verwant zyn geweest. De wuwe of wouw is natuurlijk de bekende

roofvogel (werd hjj misschien evenals de valk voor de jacht gebruikt?) Ik ben echter

niet volkomen zeker, dat er dit woord staat.
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Wat es de zaec uus haets? Wat quam in u gedachten,

Dat gy hem viant zyt? Voor waer hy niet en weet.

25 Had gy hem des untboon, hy hadd' hem cunnen wachten,

Op dat hy en uns volc vry mochten zyn van leet.

Draecht hy u ouden haetP Van waen comt deze veet?

Heeft hy hem oyt gevuucht by eenig' u vianden f

Vunt gy, dat hy met deez' oyt jegens u luy street?

30 Heeft hy de wapenen gekeert tot uwe landen P

Voorwaer neen, neen voorwaer, hy quam in dees waranden

Als vrunt, gelyc het lant voor elcken een staet open.

Wilt gy u vrunden nu viandelycke banden

Umworpen en dan noch vermoorden mit veel hopen?

IJ5 Uns lyven maeet gy cael, tvel derfdy daer of stropen.

In topenbaer gepaert stelt gy uns opte mart;

Aldaer men slaefsgewijs uns lyven gaet vercopen

En dan uns zelfs geweer (o dootelicke smart)

Gebruyct men ') tot een zwaert deursnydende unzc hart.

40 Dit es noch niet genuuch; wy werden noch deursteken

Niet deur een haesticheyt, mer als by Turken wart

Gehandelt, die haer vient duen d'alderwreetste treken;

Want mit een scharpe pen diet fundament deurbreken

En trecken dat doer tlyf tot dat het boven berst;

45 Gelike wreden aert tot2) ons luy es gebleken.

Dan leytmen uns voor tvuyr, tbluet wert uns uytgeperst,

Die huyt wert voor s) de vlam gebraen, geroost, geherst ;

Met4) boter, heet gebraut, wert5) uns vel dan6) verladen,

Dat tot het ingewant tue brant en gluedich snerst.

50 Voorts muet dan unze vleys u maech en kop verzaden ;

Mit messen, scharp en fel, toocht gy uns ungenaden,

Noch maelt gy uns als stof mit knersende gebit,

Gy clieft uns hoofdekens en duetse tweemael braden,

De tweede reys de kaars, do eerste reys was tspit.

55 Wat es de zaec, dat gy op ons dus zyt verhit?

Nu zwycht gy end 'en weet een cleyn woort niet te spreken.

Ziet, al zout gy uns al te zaem van lit tot lit

Ontleden, zullen wijt aen u noch dapper wreken ;

Ja, zullen u in teynd de ogen noch duen leken.

60 De coninc snep en trynsche zap verbunden zyn

1) Doorgehaald: aert. 2) Doorgehaald.: in

3) Doorgeh.: deur. 4) Doorgeh.: En.

5) Later ingevoegd. 6) Doorgeh : cutnt.
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In één. Dit zap zal u eerst tonen lieve streken,

Als vrunt, mer listich, u me trecken aen zyn lijn.

En als gy zyt verhet deur cracht van zynen wijn,

Zoo zal by yemants tung onnozel duen ontslippen,

65 Hue dat gy unze crych meestal neemt tot een schynEn ruupt ') des morgens vruuch ; «k' muet op en gaen uyt snippen !"

En gaet 2) daer me van tbet u vroutgen vruucli s) untglippen.

Dit is nu dach voor dach u luyderalder wennis ruyt;

Mer de N keert gy in L en zuuct voor snippen slippen!70 Al protesteerdy nu, ruupt al deluy tot kennis luyt.Of weet gy niet, dat tkijf der hueren brengt het schennis uyt F

Had ie

Meer tyts gehad,Dit stic

75 Waer beter watVerschoontEn hier beschreven;Mer dee

Twerc mitterhaestDoer bee

80 Van hem, die naestMy woont

Als vrunt verheven *)

In denzelfden bundel vinden we verder op vier zijden groot

papier :

1 r°. 1 Des vastenavunts tyt zou zijn5) tot vreuchden porrende,

Ten waer quaet ongeluc de blyschap waer begnorrende

En duende') dees belet1), tvolc bracht8) in veel') gevallen

Bedruuft en ysselyc, vervullende mit gallen

5 Uns bekeren. Wat tzy? Hertknagelicken druc

Quam uns dees dagen aen en, denckende urn dit stuc,

Dwingt mi benaudicheyt uyt d'ogen bracken tranen.

Mer zegt, wat zaecke het zi! Ie zalze u gaen vermanen.

O lyden zuyr en zwaer, o druc duyr en ondragelic!

10 O druve' en droge doot, must u pijl wezen plagelic

1) Doorgehaald: zegt. 2) Doorgehaald: meent

8) Doorgeh. : te. 4) Doorgeh.: geprezen.5) Doorgeh. waer kim. 6) Later ingevoegd.7) Eerst: belettende. 8) Doorgeh.: brengende.
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Dat lieve hundeken, dat van zes junge vrouwen

(Eertyts zoo vol van vreucht, mer nu vol drucx, vol rouwen)

De blyschap, de geneucht. tvermaecken van haer geest ')

Geweest es, jae, dat hem veel liever zy J) geweest,

15 Veel aengenamer ooc dan twepelich gebassen

Van tcleene Myrrhina, daer op dat muste passen

Den Griexen Tesmopool van grysheit zoe afgrizelic,

Daer hy zat in de cuetse en wel was underwizelic 3)

In wysbeit diep gegrunt4), in eerbare manieren

20 Zyn vrou Lucreciam mit naem, mer wiens hantieren

Bet Thaïden geleec. Gelyc die vrouwe' eerbaer,

Die Pauli tertii was dochter, wyf en snaer,

Dees schoon Lucretia tot chieringe haerder prachten,

Op dat de werelt wyt haer eerlic zoude achten

25 En of zy waer geleert, verstandich, deuchtzaem, zedelic

En wys, hadde' in haer dienst een wyzen griec zeer8) redelic

Gejaert en ooc gebaert. Waer tue? Um hem te horen

Zulcke uyr als men tchieraet haers hairs verchierde um de' oren,

Of als zy yewers was gezeten um guet chier

30 Te maken; want den tyt haer vorder stunt te dier.

ïerwyl nu desen Griec daer 6) zat en ') sprac van zaken

Diepzinnich, wichtich, zwaer, die daerde niet en raken,

Mer boven het vernuft des mensch ooc waren stijgende

Tot deur tblaeu velt des lochts, was dicwyls comen hijgende

35 Een bode', haer brengende vast tuegesteken brieven,

Haer tuegezunden van de liefste van haer lieven,

Niet van hem, die haer stunt verknocht8) mit vaste trou,

O neen, o neen, mit dees dees deuchdelicke vrou

Haer geensins en beleet. Al hoorde zy nu garen

40 Van groter eerbaerheyt zyn 8) gryzen munt verclaren,

Doch must hi zynen teem verscheurt die ,0) laten blyvende,

1 v°. Ter wyl zy haren buel een wederschrift was ") schryvende.

Dees deuchdelicke vrouwe' eens voornam um te trecken

Ter plaetse, aldaer zy hare' untuchten bet bedecken

45 Cunste' en nam van haer hof mit haer een grote schaer.

1) Doorgeh.: jeucht. 2) Doorgehaald: et.

3) Doorgeh. de geheele volgende regel': Lucretiam tyn vrou mit naem, mer loiem

hantieren.

4) Doorgeh.: grundelie(?) 5) Doorgeh.: xo.

6) Later ingevoegd. 7) Doorgehaald : haer.

8) Doorgeh.: verbunden. 9) Doorgeh.: den.10) Doorgeh. daer. 11) Doorgeh.: es.
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Men maect de cuets gereet; zy climt en nemt mit haer

Haer Thesmopolidem en duet dicht by hem stellen

Een tuegemaecten nar, voorzien mit cappe' en bellen.

Men stuut de paerden voort, zy zyn als harten vliedende.

50 Den nar, al wast dat hem den griec veel was verbiedende,

Danste' in de cnets sumwyl een lichte galiaerde

En voor de staticheyt zyns ') gryzen munts vervaerde

Hy hem in tminste niet. Ter wyl hy hem verbiet,

Betoont Lucrecia rechts, of haer groot verdriet

55 In thart gelegen waer en gaet aldus vermanen :

//Tesmopoli' ach; Tesmopoli' ach, en wilt niet wanen,

Dat ie myn leven lang van u cunst zyn 2) verzuuckende

Zaec, die my liever zy, waerum zyt u vercluuckende

üm tgeen ie bidden zal te duen, ja, wilt mi loven,

(iO Dat zo myn bedingen niet zullen zyn verschoven.

Zelfs Juppiter, dacr hy zit in zyn gouden throon,

Heeft u voor zulcken dienst bereyt geen cleynen loon".

Hy knicte' haer tue, alzo hi sober was van spreken.

//De grote vromicheyt (zeyt zy) in u gebleken,

65 U unverdroten vlyt, verzelschapt mit getrouwicheyt,

Verwecten mynen gee4 te nemen deze bouwicheyt

Van dal ie u, myn vrunt, hiermede ging bezwaren,

Dat gy my vlytich en zorchvuldich wilt bewaren

Myn') Mirrhinam. Ie bidde u, dat gyt wel opqueect;

70 Draecht zorch, dat haer niets, niets, ja tminste niet untbreect.

Ach, nemet doch by u, want dit muet ie u zeggen,

Het es vol jungekens en dicht by haer geleggen.

Gy kent der boden aert, zo slof, loy en unvlitelic

Dat zy, zelf ooc op my *) (eylaes), tes waerlic 5) spitelic,

75 Byzunder daer 6) men my um reyzen dus ziet rassen

En rotsen langs den wech, onachtzaemlicken ') passen.

Daeromme wil ie wel, dat gy niet luttel acht

Den dienst, die gy hier in my hebben zult gewracht".

Wat zoude' hy duen? Hy nam aen hem um weynich dagen

Voor tlief cleyn hundeken de zorge' en mueyt te dragen 8).

80 Dees vrouwen hundenliefd •) was heftich, groot en wunderlic

1) Doorgehaald: muuts v. 2) Leee: zij.

8) Doorgeh. : kont en daarna wilt. 4) Ooc op later ingevoegd.

5) Doorgeh. : en est voeriaaer niet. 6) Doorgeh. : ah.

7) Doorgeh. : zeer qualicken ziet.

8) Volgende regel doorgeh : mer dezer maec/iden liefde' et boven made enz ..

9) Doorgeh, : de liefde dezer vrou.
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Mit toyten opten cop, de schuenkens licht en root,

In l,..,,l.l..., non «I rli»» J.o> «- «1 -U J-v-J— ~—4—

 

3TT\

ien iemand bedoeld, die lich onder het voor-

indere manier een oproerig element in de

ir eens naar alle kanten heen gesleurd moeit
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Mer unzer ') maechden liefde' es boven maete' en zunderlicVeel groter dan de hare' urn thundeken verloren.Doch deze zaecke' alleen en werct in my geen toren,Als het bedencken duet van den voorleden tyt.En mit wat groter vreuchde' uns ouderen verblyt

2 r°. 85 Geweest zyn. Dits de zaec, daeromme' ie meest muet clagen,Als my cumt int gemuet, wat vreuchde' uns ouders plagen '2),Nu zyn gebruyekende 3; mit zunderlinge vrolicheyt,

Daer hem elc een nu draecht, naer tgecn een straffen molic zeyt,

90 Die unbevuelic es, van hout en unbeweechlic.Mer unze vaderen, die waren vreuchden pleechlic.Ie zwych de zueticheyt der kereken, mer verclaerTuytwendige; men zung mit vreuchden tnieuwejaerMit rummelpotsgeclanc, daer naer volchde' het verlengen ;

95 Men speelde coningsken; dees zachment vrolic brengenDe coningin, zyn lief; de stemmen werden clinckendeEn riepen overluyts : de coning die es drinckende.Sint Ponciaen die deed de vrierkens untfangenYet propers van haer lief; zy musten weder angen*).

100 Deo tuegesloten tyt werde' open nu gedaen,

Men sprac van bruyloften, de bruyden zach men gaen,'t Haer hangende opten schuur, mit groter pracht ter kereken;Van weec tot weec men duen 5) een ander vreuchd cunst mereken.De vuyle bruyt B) tschip zeylt. Weest nu ter hagen springende.

105 De blinde bisschoppen die quamen voorts al zingendeSinct Valentyn die zachmen diep in twater vallen ;De wildeman die sprac, de mommers zach men mallen;Elc jongman wel geguet te paerd gezeten wasOm met devociën des sinct Antonis cas

110 Te' inhalen, die deur snee(?) ten laetsten es rercropen.

Ooc zach men in dier tyt, hue Libbetgen cunst lopenEn deelde' elc eenen kuuc, elc een men zach de bil vullen;Mer noyt hebt gy gezien de vreuchde vande dril spullen.Zulck ') aerdicheyt die muet ie u hier gaen vertellen:115 Dees8) waren twaolve sterc, de beenen vol mit bellen,De mouwen opgefronst van duucken, styf en groot,

1) Doorgehaald: dezer cd daarna geender.

2) Doorgeh.: Ia dete dagen.

3) Doorgeh.; van outs placht (e geschien.

4) Zie over .Ponsen en Angen" Ter Gouw, Volksvcrmaken, Haarlem, 1871, |i. 183 vlg.

5) Doorgeh . : tiet. 6) Zie Wdb. d. A. T. 3, 1622; 163*.

7) Doorgeh : Deze'. 8) Doorgeh. : zij.
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Mit toyten opten cop, de schuenkens licht en root,

In tmidden van al dees, daer op al de dander pasten,

Was eenen lopende umgort mit eender basten,

120 Daer vastaen zyn gemaect, urn trecken gins en wederen,

Tweemael zes zelen; deze' es unvoorzien van clederen.

Een tambouryn die ging hemluyde' al tsamen voren,

Die mit zyns calfs geblaet van verde canst duen horen,

Waer naer zy drillende behouden mosten tret.

* 125 Dus sprungen zy vast voort en aerselen te met,

Naer hem haer speelman sluuch Deur zulcke fraeye grillen

De werelt es vervolt van tconstich leydsche drillen,

2 vs. Zo dat den groten ruem van ') tLeydsch gedrillen zelve zwaer

Viel en undragelic den waterrycken Delvenaer

130 En hebben understaen op een tyt naer te maken

Den Leytschen dril, mer neen, zy mustent weder staken

En wezen mit tgebrul haers stiers en calfs te vreen.

Zegt nu, en hebbe' ie niet veel meer dan grote reen,

Dat my het druuf gemuet van weedumme' es doerreten ?

135 Als ie denc, dat tgedril hier tenenmael 2) vergeten

Es, bin ie deeze' unze eeuwe' als ravens zwart vervluuckende ')

En vind my ungerust, waer ie ooc rust zy zuuckende.

Zelfs ooc myn waertste lief, de waere poëzie

Cari my dan troosten niet. Dit maect myn geest onblie,

140 Dit maect myn inuet bedruutt; myn hart hierum bezwyet;

Benaude bangicheyt mi deur tgebeente stryct,

Niet anders zuuckende dan um zum liens te vinnen,

Die doudc, leytschen dril eens wilden weer beginnen.

Hola, daer quamt my in zyn dagen noyt bequamere!

145 Ie wilt gaeu stellen voor hem, dier zyn van der camere,

Die op heur eygen buyl tgemeene volxken pynen

Te maken cortinge des tyts en lletrozwynen

Van outs geheten zyn. Bylo, daer est gepast

Laet dees' erackeeltgen4) snoot uytbrengen in den bast;

150 De ketelaer die zal de speelman wel verstrecken

En houdende de maet vast boecken op zyn boeken.

Ten zal aen drillers ooc in geensins zyn gebreeckende.

1) Doorgehaald: die van. 2) Doorgeh.: heel eou zijn.

3) 136—139 zijn later in margine toegevoegd.

4) Wordt met dat erackeeltgen misschien iemand bedoeld, die lich onder het voor

lezen niet matig hield, of op een of andere manier een oproerig element in de

kamer vormde, zoodat hij voor straf maar eens naar alle kanten heen gesleurd moest

worden" ?
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v

Zoe hy diet geit ontfangt, eens wert bevonden spreeckende

En doer de ') wacht zyns doer duet 2) zeggen : weest 3) u spuende

155 En zyt de leste plac 4) al tsamen eens vulduende,

Dan drillen zy al tsaem, deen zuyden, dander noort,

Dan es hy best bedocht, die naest woont aen de poort

En dees bezeylen can, de poort niet die gelegen

Dicht aen de Houtstraat *) es: dees maect hem al versiegen;

160 Op deze druve poort van schoonverdriet geen achtinge

En nemen zulcke liens, die hem mit de verpachtinge

Zo van tgemene lands als van des stadts acchyzc

Generen, neen, o neen, deeze' es hem een afgryzen,

Mer dander poorten vyf de drillers zyn de best

165 En aengenaemst, die geen, dier leggen aen de vest.

Dan zal taen tdrillen uns in tminste niet gebreken.

Den Huet, al es hy vruet, die comt vooraen gestreken,

Die drilt fraey op zyn tret 6). Daernaer volcht onze Veenenborch *) ;

Mer deze reys zoe zal vry offeren van Crenenburch,

170 Mitsdien dat my het hart bedruuft wat 8) te verlichten

Hy •) als een guet ,0) faetoer het drilspel fraey zal ") dichten

En loven zal de maets te volgen, zynde los, '*)

Chiel, Huuf, Haex, Werb, Corael, ïon, Gout, Dirts Herc en Vos.

Dan •>) rycke pachteren, die noch vast triumpheren,

Die zullent deze reys mer zien en ziende leeren.

Gelezen 18 Januari 1579. Hout EN WlNT.

Hoogstwaarschijnlijk is dit gedicht, tevens een belangrijke

bijdrage voor de kennis van de Leidsche volksvermaken, door

Jan van Hout voorgelezen in de kamer der Witte Acoleyen

bij een Vastenavondsfeest. 't Is bekend, hoe ook lang na de

hervorming in Holland trots het verzet der predikanten de

carnavalsvreugde in vollen bloei was, vooral bij de rederijkers u).

Over de meeste volksgebruiken, waarop in dit gedicht gezin-1) Doorgehaald: zijnt doeren. 2) Doorgeh.: ueyt ia...

3) Doorgeh.: zyt. 4) Kiliaen : nummiti varii aptut variot valorit.

5) Daar was de gevangenis 8) Doorgeh. : De pachten drillen voor.

7) Doorgeh.: Dan volyet ome Veenenborch en daarna vier geemin» voor.

8) Doorgeh : een tceynich. 9) Doorgeh.: zo tal.

10) Later ingevaegd. 11) Doorgeh.: aerdich.

12) Doorgeh.: de volgende regel: mit een belofte, dal hy volyet zijnde los.

13) Doorgeh.: mer. 14) Ter Gouw, Volksvermaken, p. 187 vlg.

mM
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speeld wordt, vindt men wel opheldering by Ter Gouw ; over

drillen als een bijzonder soort van dans of volksspel heb ik

echter in de mij ten dienste staande boeken niets gevonden, ook

niet bij den Leidenaar Le Francq van Berkhey in zijn Natuur

lijke historie '). Met Den hitet (167) en de zonderlinge namen

in 173 zullen voor de toehoorders algemeen bekende Leidsche

figuren, allicht aanwezige rederijkers, zijn aangeduid. Mathys

Harmanszn van Crenenburch vond ik in een stuk van 29 Sep

tember 1597 genoemd als keizer der Witte Acoleyen J).

Het volgende referein, geteekeud met een der beide spreuken

van Van Hout, komt in verscheidene exemplaren gedrukt voor

in bundel 9529 (7623). De dichter heeft nl. de achterzijde ge

bruikt om er een groot deel van zijn tooneelstuk voor het

feest van 1596 op te schrijven. De echte laat-middeleeuwsche

rederijkersgeest, die eruit spreekt, doet me vermoeden, dat we

hier met een zijner eerste werken te doen hebben, als het te

minste inderdaad van hem is.

De eenige grond, dien ik heb, om ook de spreuk >Hout dat

goet is" aan Jan van Hout toe te kennen, is een hs. meedee-

ling van Ram. Elsevier onder zijn copie van de Opdracht aan

broer Cornelis5). En R. E, heeft als Leidsch archivaris natuur

lijk zeer veel van Van Hout onder oogen gehad. Ik twijfel

echter, vooral hierom, dat op een der exemplaren genoteerd

zijn bijbelteksten correspondeerend met den inhoud van ver

schillende versregels, 't Komt me voor, dat die notities zijn van

de hand van Cornelis Meesz. van Hout, Jan's vader, van wien

1) Deze beteekenis hangt zeer waarschijnlijk samen met die van drillen in drilkatt

of drilkauw. (Ter Gouw, t. a. p. p. 571) en het nog bestaande drillen = zwaaien

slingeren van de speer. Bij Kiliaen komt o. a. de beteekenis voor ultro citroque

curiitare. Zie ook Stoett, Ned. Spreekw. N°. 406, en beneden blz. 240.

2) 't Stuk is aanwezig in N° 9529 van het Leidsche archief en zal eerlang wor

den uitgegeven, 't Is een bevel van .die van den Gerechte" aan de Witte Acoleyen

om een inventaris te maken, op te honden met vergaderen enz. Crenenborch komt

ook als keizer voor in de rekening van het feest in '96 in post N° 41, binnenkort

verschijnende in de Bijdragen van Hist. Gen.

3) Berustend in het Leidsch archief.
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ik eenige brieven heb gecopieerd. Zou »Hout dat goet is" ook

diens spreuk kunnen zijn?

Referein.

ü edele menschen, redelicke creaturen,

Geschapen na het Godlicke beelde,

Meent gi hier al eewich te duren

En vrolic te zijn als de geeelde?

Ziet wel toe, schuwet swerelts weelde,

Wilt doch hier den breeden wech verlaten,

Op dat gi en wert de misdeelde,

Ende de smalle wech hier aen-vaten.

Vouget u tot Gode, het zal u baten;

Uwe tijt is onzeker ende zeer cort,

Wilt u te exempleren bezaten

Aen de voorgaenden; men u hier toe port.

Hoe veel du yzenden zijnder gepasseert om vort

Van uwer kennisse? meent gi te blijven?

Gi valt deur een wints vlaech, ten baet gesport;

Daerom mach ie wel zeggen end' schrijven

Tot waerschuwinge van mannen end' wijven

Zeer overtolch „acht wel tspoor „zijt aerdich „onverbolgen,

Ie volch „ga u voor „weest vaerdich „gi moet ooc volgen.

Volgen moet gi, als ie, tis goet te beseffen.

Waer is Adam en zijne kinderen?

Eva onze moedere, waerdich tverheffen,

Cain, Abel, Seth, merct wel tverminderen !

De godvruchtige Enoch most verhinderen

Tleven zijns ouderdoms van vele jaren;

Mathuzalem, de doot ginc hem verslinderen;

Noach sgerechtheyts predicaer (na schrifts verclaren)

Belevende twee werlden, most ooc vervaren;

Abraham Gods vrund, zeer familiaer,

Most hi ooc niet van hier verharen?

Moises, Gods alder getrouste dienaer,

End' Aaron zijn broeder (dits claer),

Zijnse niet mede voor henen gestreken?

David, den Coninc, Gods uytvercoren chaer,

End' Salomon zijne zoon, ziinze ooc niet geweken?

Laet ons van onze voorouders spreken

Bli bolch „zonder rancoor „verniaerdich „als d'vertolgen,

lc volch „ga u voor „weest vaerdich „gi moet ooc volgen,
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Weest vaerdich en bereyt in tijts u lampen,

Gelijc de vjjf wijze maechden hebben gedaen,

Oft anders naect u het eewige rampen,

Zoo wi van de vijf dwaze maechden verstaen.

De gantsche Schrifture die doet vermaen,

Dat hem elc hoede, houdende goede wacht.

Staet daer niet geschreven notoor end' plaen :

Den dach des Heeren comt als een dief inder nacht?

Ja als een valstric, neemt hier op acht.

Wist de vader des huysgezins (vol vromen),

Wanneer de dief mit listige macht,

Behendich in der nacht zoude comen,

Hi zoud' waken, op dat hem en wcrde genomen

Zyn goet, bi hem mit arbeiden vergaert.

Al touft de Heer (wilt hier wel op gomen)

Hi comt voor zeker; u wacht wel Ijewaert.

Wel hem die hi zal vinden onbezwaert,

Zeer molch „zijt geen door „noch miswaerdich „onverzwolgen,

Ie volch „ga u voor, „weest vaerdich, „gi moet ooc volgen.

Prince.

Vant volgen is boven genouch gezeit,

Maer van tvaerdich zijn, moet ie wyder verhalen :

De schrifture van als claerlic uyt leit,

Wi moeten herboren zijn altemalen,

Den ouden mensch gedoot end' ten principalen

Den nieuwen mensch in ons herboren;

De zonden vertreden, om niet wijder te dwalen,

Geveinstheit verstooten, puerheit vercoren,

Christum te volgen, de werelt verzworen,

Alle lytlicke vreuchde gantsch verzaken;

De ellendigen mit troost te besporen,

Alle tyt te bidden ende te waken,

In tytliche rycdommen niet te vermaken,

Vast int geloove, den armen te geven,

Ongetwijfelt gi zult ten besten raken,

Om hier na in eewicheit te leven.

Daerom zeg ie, als voor is geschreven :

Niet lolch, geeft gehoor „volhaerdich „niet als de drolgen;

Ie volch „ga u voor, weest vaerdich „gi moet ooc volgen.

Hout dat goet is. 1 Thessal. V. 81.
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Onder N°. 6543 wordt in het Leidsch archief bewaard een

dichtwerk, waarvan de titel luidt: »De legende van den Geu-

sen trouble over Zeeland in de jaren 1572 en 1573 voorafge

gaan van een referein betreffende Vlissingen en gevolgd van

een lied op de benauwdheid van Middelburg." Vermoedelijk

Rammelman Elsevier schreef hierbij : > Kennelijk door Secretaris

Jan van Hout te Leyden geschreven en vermoedelijk door hem

in de Rederijkerskamer voorgedragen." Ik heb geen enkele

reden om de juistheid van die opmerking ernstig in twijfel

te trekken. Het schrift is alleen wat al te mooi voor van

Hout, maar het karakter van zijn hand zit er toch wel in.

De verzen zijn echter niet door Jan van Hout gemaakt.

Het referein en de > legende" zijn beide geteekeud met de

spreuk >Niet zonder maer". Hierachter volgt evenwel ongetee-

kend: »Een liedeken opte Benautheid van Middelborch int be

leggen van de geusen int jaer 1573 in Januario stilo curie op

de wijse Der minnen saet." Ofschoon ik geen enkel bepaald

bewijs heb, komt het me niet onwaarschijnlijk voor, dat Van

Hout, als hij de beide gedichten inderdaad heeft gecopieerd, om

ze op de kamer voor te dragen, er dit liedeken van zijn eigen

maaksel aan heeft toegevoegd. Het eerste couplet is zoo :

Wilt ons niet verstroyen toch,

O Hcere der heerscharen,

Seynt vijf gersten broyen noch

En wilt u hantwerck sparen,

Bewaren als kieckens onder u vlercken

De leden uwer kcrcken.

Laet ons u voetsel mereken.

We besluiten met het sonnet, waarmee onze dichter zijn

Vruntbouc opende, dat

«Apollini, ziin IX gezusteren, de IIV gracién, ten laetsten alle cunsten-

lief-hebberen en vrunden vruntliker-wiis geeigent en tue-gewiit en mit enen

alle niders, sehimpers, vermumde-huichelaren en beveisde-vrunt-schiners

unteigent en wiit afgewiit" werd „dezen X in Sporkele" 1578."

O gi Piëriden, Mnemosiues gedracht,

Die opteu Helicon, u woonplaets hebt in vreden,
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En gi, Latones zoon, die van u volc tgebeden

Umtrent de springende funtein (die deur de cracht

Des huufs van Pegasus zuet-water voortgebracht

Heeft) lievelic verhoort, u ogen slaet beneden

En u gunst niet unt-hout Vau Hout, mer wilt becleden

Zijn naectheit mit u cunst; gunt hem bi u geslacht

De minst te ziju geacht. Hier duet, dat plaetse vinnen

Zi, die van u funtein bespueit zijn, dat zi nat dropen

En zulx u cunsten waert voort beste-guet beminnen.

Deez' hoop ie open sta. Maect, dat zi t' mi-waerts rat lopen,

Mer vliet, gi, schimpers snoot, vliet, redeloze zinnen, ')

Vliet, cunst-verachters, want voor u staet niet éen blat open.

Hoewel er nog naar eenige gedichten van Jan van Hout in

het Leidsch archief gezocht wordt, 2) vrees ik toch, dat we het

voornaamste van wat er nog van 's dichters letterkundige nala

tenschap te Leiden te vinden is, hier nu wel hebben vermeld.

Stukken van zijn hand van historische waarde of van belang

voor de kennis van zijn leven en karakter zijn er nog wel in

bedoeld archief en hiervan hoop ik spoedig een overzicht te

kunnen opstellen.

Nijmegen, Juli 1903. j. prinsen jlz.

1) Dezelfde woordspeling met retrozynen komt o. a. ook voor in de Opdracht van

den Franciscauus; zie Dr. KaltT, Gesch. der Ned. Letterk. in de zestiende eeuw,

II, p. 236.

2) O. a. naar dat, bedoeld op p. 65 van den Inventaris van het archief der gem.

Leyden, door Kam. Elsevier Dl. II. Volledigheidshalve zij hier vermeld, dat in

handel 9529 nog aanwezig zijn eenige Latynsche versregels van Van Hoofs hand

naar aanleiding van kometen, die omstreeks 1575 de gemoederen in beroering

brachten.
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HET (LEIDSCHE) DRILLEN.

Het volgende zal aangaande de (Leidscbe) vermakelijkheid van

welke sprake is in een gedicht van Jan van Hout (zie hier

boven blz. 232 vlg.) geen nader opheldering geven, maar het

vestigt de aandacht op eene uitdrukking, t. w. ergens Leidsc/ien

dril van hebben, waarin zeker op die vermakelijkheid gezinspeeld

wordt. De uitdr. beteekent hetzelfde als ergens den brui (enz.)

van hebben (zie Wdb. d. Ned. Taal op Brui, Dl. III, 1618).

Men vindt haar in den Tproza-Schijnheilig (Hooft, Br. 3, 438),

waar de hoofdpersoon (3de Bedr. 11de Toon.) zegt:

Elcke rejs, als de tentatiëu des vleesch my overquaemen, soo schrickto jck

van Lucifer en voor Heintjen Piek; maer soo haest als jck een moedt greep,

soo had jck er Lejdsen dril af, jck verclaer 't in der Liefden.

De hiermede overeenkomende plaats in Ar et in o's Ipocrito

{Teatro Ital. Ant. (Milano, 1809), Vol. Settimo, 263— '64) luidt:

Tuttavia che Ie tentazioni de la concupiscenzia mi molestavano, tremava di

Belzalm, e di Minosso; ma tosto ch'io ei feci suso core, non gli stimai un

bagaro '), e questo mi si puö credere in carita.

De berijmde Schynheiligh (Amst., v.d. Plasse, 1637), blz. 36 heeft:

„maer soo haest als ick een moed greep, had icker den dril van."

Eene andere plaats voor de uitdrukking in dezen laatsten vorm

is de volgende (Breder o Roddr., vers 1892; uitg. 1890: 1, 69):

N.-H. Nouw laat mijn los segh ick, ick wil niet bij jouw slapen; . . .

Ick heb er den dril van. Gr. Hoor hier wat enz.

Wat het drillen zelf betreft, de schilderachtige voorstelling

er van hg Van Hout geeft de verklaring van een paar (tot

nog toe onopgemerkte?) regels in Coster's Teeuwis (uitg.

K olie wijn, blz. 54):

Sv . . . drillen op 't gebom van 't schot of rommel pot

Met berrevoetsche sangh.

Waarschijnlijk wordt ook hetzelfde drillen bedoeld in W. D.

Hooft's Verl. Soon, 44; althans in verband met de opsom

ming van het »speulen" »van de Keyser", »van de Wilde Man",

en »de Vuyle Bruyt" op blz. 43.

Dit drillen is ongetwijfeld een der voorstellingen van het ver

drijven van den Winter. Men zie Kalf f, Het IAedi. d. ME. 517

vlg., ook voor de laatst-aangehaalde plaatsen in uitvoeriger vorm.

Leiden. a, beets.

1) Kleine munt ; T'r van een 'toldo. Verg. un bagaro t/on vale.

*



NOGMAALS EEN EN ANDER OVER DEVERHOUDING VAN DEN SPYEGHEL DER SALICf/EYT

VAN ELCKERLUC TOT THE SOMONYNG OFEVERYMAN.

In fascicule 28 van den Recueü de travaux publiés par La

Faculté de Philosophie et Lettres ( Université de Gand) heeft prof.

Logeman de controverse omtrent de onderlinge verhouding der

bovengenoemde moraliteiten opnieuw trachten te onderzoeken.

Het resultaat daarvan is handhaving der vroeger door hem

voorgestane theorie : Elckerlijc (of Den Spyeghel) moet gelden

als het origineel van Everyman (EL > Ev.). Naar aanleiding

van des Gentschen hoogleeraars argumentatie zij het mij ver

gund, het volgende in 't midden te brengen, ten doel heb

bende om aan te toonen, dat Logeman met geen enkel geldig

bewijs voor EL > Ev. is voor den dag gekomen. Beperking

tot hetgeen op de kwestie zelf betrekking heeft heb ik me

hierbij voorgeschreven. Andere opmerkingen van Logeman, om

trent lezing of verklaring van den Mnl. of den Eng. tekst,

laat ik onbesproken, hoezeer ze maar al te vaak tot tegen

spraak mogen uitlokken.

1.

Op bl. 9—14 van gemeld geschrift wordt met betrekking

tot de dramatis personae opgemerkt:

a. de namen der dramatis personae in de beide teksten stem

men niet altijd met elkaar overeen ;

b. een zelfde gepersonifieerde abstractie draagt in Ev. som

wijlen verschillende namen ;

e. nu en dan is, in tegenstelling met de Nederlandsche paral

lellen, in het Engelsche stuk de abstractie opgegeven;

</. Everyman schijnt in 't Engelsch anders niet als abstractievoor te komen ;

16
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e. in 't Engelsche stuk worden dramatis personae genoemd,

die in het stuk zelf niet voorkomen.

En als conclusie van dit betoog volgt dan :

» Hij die nu voortaan de prioriteit van Everyman zal willen

» volhouden, zal met deze consideraties rekening moeten hou-

»den en o. a. als waarschijnlijk aan moeten nemen dat de Eng.

> auteur jolyte en pleasure als personages dacht in te voeren

»maar dit vergat en dat het geven van verkeerde namen eerder

»op een oorspronkelik schrijver dan op een vertaler wijst. De

»prioriteits-hypothese van Elckerlyc vindt daarentegen steun in

>de overweging dat een vertaler eerder dan een schrijver zulke

«fouten begaat omdat we veronderstellen mogen dat een auteur

>zijn werk beter kent — altans niet minder goed — dan een

> vertaler".

Welke waarde is nu in werkelijkheid aan dit betoog toe te

kennen? Naar Log. meent (bl. 11), zouden in den Engelschen

tekst, in afwijking van de norm Felaioshyp = Geselscap en

Kynnesmen = Maghe als benamingen van dramatis personae,

een enkele maal cumpany en frende, respectief kynne gebezigd

zijn. Een vergelijking der door hem bedoelde plaatsen leert ons,

dat hier niet aan benamingen van personificaties, maar aan

gewone appellatieven te denken valt. Ik plaats de betrekkelijke

verzen eenvoudig naast elkander en laat aan den onbevooroor-

deelden lezer de beslissing omtrent Logemans en mijn opvat

ting over '). Wel ontmoeten we als naam eener dramatis per-1) Evenalt in 't vervolg wordt hier geciteerd naar Logemans uitgave der beide

teksten; de tusschen haakjes staande cijfers wijzen de afwijkende nummering in mijn

uitgaaf van Den Spyeghel aan.

218 -'14 192—'93 (189—'90)

Felaioe GheseUcap

I wyll not forsake the, unto my lyves ende, lek blive u bi tot in die dootIn the way of good cumpany. Op goet gheseUcap ende trou ghesworen.

234 213 (209)

Eeeryman Elcterlijc

Ye sueke lyke a good frende. Ghi spreect als een goet gheselle.
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sona naast Good = Goet nu en dan Goodes, eens zelfs Goodes

and riches (Ev. 392, zie bl. 11 bij Log.)1), en naast Con/es-

gyon = Biechte éénmaal Shryfte. Doch wat beteekent dit voor

ons punt van onderzoek? Wie bewijst dat deze variëteit in

den Eng. tekst, van deu auteur herkoinstig is? En zelfs, al

ware dit bet geval, waarom zou een oorspronkelijk auteur zich

geen verschillende benamingen hebben kunnen veroorloven ,

terwijl een vertaler zich op uniformiteit toelegde?

Voor het opgeven der abstractie in den Eng. tekst wijst Log.

op Ev. 182—'83 tegenover EL 161—'62 (158— '59):

this is the day, nu coemt den dach,

That no man lynynye may scape awaye. Die elckerlijc niet voerbi en mach.

en op Ev. 46 tegenover EL 25 :

Have a iekenynge of every mannes Rekenninghe van elckerlijc ontfacn,

persone,

Dat intusschen ook de Nederlander zich wel eens niet-alle-

gorisch uitdrukte, blijkt o. a. uit de volgende plaatsen in den

monoloog van God almachtich:

1—5 28—26

lek sie boven wt mijnen throne, I perceyve here in my maiestye,

Dat al dat is in tsmenschen persone How that all creatures be to me un-

kynde ,

Leeft wt vresen onbekent. Lyvynge without drede in worldely

prosperyte.

215—17 (211—'13)

Ghetelscap

Daer en i> gheen dannken aen:

Dict niet en (lade in wereken acnschijn,

Hi en waer niet waert gheselle te siju.

297—'98 (288—'89)

Neve

Want het moet alsoe stacn,

Salment maeschap te recht orboren.

1) Niet evenwel Good and treasure, zooals Logeman meent. Zie Ev. 427—'28 en

El. 396—'97 (384 -'86):

Alas! I hare the loved and had great Aylazen ! ick heb ie oeck ghemint

pleaiore

All my lyfe dayet on good and treaiure. Mijn leefdaghe tot opten t ij t van nu.

236 -'38

Felawe

I speke of no deservynge by this daye,

For he that wyll save and nothynge do,

Is not worthy with good company to go.

325—'26

Kynred

In welthe and wo we wyll with you holde,

For over his kynne a man may be bolde.
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Oec sie ie tvolc also verblent Of ghostly syght the people be so

blynde,

In sonden, si en kennen mi niet Drowned in synne, they know mevoer god. not tor ther god.

19—28 40—49

Eickerlijc leeft nu buyten sorghen; Everyman lyveth so after his owne

pleasure

Nochtan en weten si ghenen morghen ; And yet of theyr lyfe they be not siire ;

Ie sie wel, hoe ie tvolc meer spare, I se, the more that I (hem forbere,

Hoet meer arghert van iare te iare ; The worse they are from yere to yere.Al dat opwast, erghert voert. All that lyveth, apperyth fasteDaerom wil ie nu, als behoert, Therfore I wyll in all the hasteRekenninghe van eickerlijc ontfaen, Have a rekenynge of every mannespersone,

Want liet ie dye werelt dus langhe For and I leve the people thus allone

staenIn desen leven, in deser tempeesten, In theyr lyfe and wyeked tempest*»,

Tvolc souden werden argher dan Verely, they wyll becume moehe worse

beesten than bcstes.

Ook dat Everyman in de Engelsche literatuur niet als abstractie

zou voorkomen, terwijl Eickerlijc als personage in de Neder-

landsche meer dan eens wordt aangetroffen, getuigt (aange

nomen, dat Logeman met zijn bewering omtrent de Engelsche

letteren gelijk heeft) volstrekt niet tegen de oorspronkelijkheid

van het Engelsche stuk. Waarom had een Engelschman niet

zelfstandig den naam Everyman allegorisch kunnen gebruiken?

Zoo iets streed toch niet tegen het wezen van zijn taal ! En

zou voorts het gebruik van Eickerlijc als abstractie in jongere

Nederl. stukken niet zeer goed denkbaar zijn als een gevolg

van den iuvloed van den Spyeghel der Salicheyt?

Dat er eindelijk in den Eng. tekst dramatis personae zouden

genoemd worden, die in 't stuk zelf niet optreden, is door Log.

wel beweerd, maar niet gestaafd. De bewuste plaats (zie Log.

bl. 13), voorkomend in den proloog van den Messengere (Ev.

16—18) luidt:

Herc shall you se, how felawshyp and iofyte,

Bothe strengthe, pleasure and beauté

Wyll vade from the as floure in maye.
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Waaruit blijkt, dat felawshyp, iolyte, strengthe, pleasure en

beauté hier allegorisch moeten worden opgevat? In den proloog

heeft men geen allegorie te verwachten, evenmin als in den

epiloog van den Doctoure. Dat de Engelschman iolyte en pleasure

als personages dacht in te voeren, maar dit vergat, is dus niets

dan een bloote onderstelling.

2.Aan de omstandigheid, door Logeman (bl. 14) vermeld, dat

morall playe tot nog toe een hapax legomenon is en daaren

tegen spelen morael en morale bij Everaert en De Casteleyn

worden aangetroffen als benaming eener moraliteit, wordt door

Log. zelf geen waarde gehecht. Dit punt kan dus buiten be

spreking blijven.

3.

1—3Messengere

I pray you all, gyve your audyence,

And here this matter with reverence,

By figure a morall play.

Geen parallelle plaats in het Nederlandsch, want een proloog

ontbreekt in EL

Een voorstander van Logemans » inductieve metode" (zie

bl. 6 van zijn geschrift) zou van oordeel moeten zijn, dat deze

plaats voor de bewijsvoering geen dienst kan doen, aangezien

vergelijking met het Nederlandsch hier onmogelijk is. Niet

aldus Logeman: Hij verstaat (zie bl. 15) de lezing by figure

niet, en anderen, Pollard en Holthausen, verstaan die volgens

hem ook niet. >By eenighe figuere" (z. blz. 16) beteekent (cf.

Everaert, Aragoenoysen, r. 70 en r. 81) »speelsgewijze", »en

action", «voorgesteld door een levenden persoon". l) En dan

concludeert hij : » Wij zien dus dat men bij EL > Eo. niet op

die moeilikheid stuit die men bij Ev. > EL ontmoet". Me dunkt,

1) De laatste vertaling is van mij.
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dat hier een commentaar overbodig is. Met Pollard en Dr. Stoffel,

die door mij over deze en andere plaatsen van den Eng. tekst

werd geraadpleegd, verklaar ik de Engelsche plaats als volgt:

»Hoor met eerbied deze geschiedenis aan, naar haar vorm (wat

haar vorm betreft) een moraliteit".

22—24 1—3

I perceyve here in my maiestye, lek sie boven wt mijnen throne,How that all creatures be to me un- Dat al dat is in tsmenschen persone

kynde,

Lyvynge tcithout drede etc. Leeft wt vresen onbekent.

Mijn bezwaar (z. Proefschr. bl. 3 vlg.) tegen de Nederland-

sche lezing was, dat >wt vresen" kwalijk door » zonder vrees"

vertaald kon worden. Nu deze vertaling echter werkelijk ge

motiveerd is door prof. Kalfi (z. Log. bl. 25), vervalt mijn

bezwaar. Ook de vroeger uit onbekent: unkynde getrokken con

clusie wensch ik thans op te geven. Een uitdrukking = » dom-

melijk" of »ongeloovig" (vgl. Log. bl. 26) geeft een bevredi-

genden zin. Daarmee is natuurlijk niet gezegd, dat voor unki/nde

een ontstaan onder invloed van onbekent aannemelijk zou wezen :

wanneer kind » vriendelijk gezind" een constructie met to had,

waarom kon dan unkynde » vijandig gezind", > ondankbaar",

niet op gelijke wijze zijn gebezigd ? l)

1) Met betrekking tot de opmerking van Log. (z. bl. 26), dat nog moet bewezen

worden dat ie to me unkynde een goeden zin oplevert, kan ik voorts wijzen op Dr.

Stoffels mededeeling, dat unkind in het oudere Engelsch o. a. .ondankbaar" Ik> toe

kende (Over 't algemeen had unkind vroeger een veel sterkere beteekenis dan

tegenwoordig). In 2 Timotheas III, 2 en 3, leest de Vnlgata: .parentibus non obe-

dientes, ingrati, scehsti, Sine affectione etc". De drie gecursiveerde uitdrukkingen

vertaalt Wycliffe, die naar de Vuig. vertaalde, met unkynde, cursed, without affeccioun.

Eu de Authoriaed Version van 1611 met unthankful, unholy, without natura! af

fection. — Voor de constructie van unkind (= ungrateful) met to vgl. Cbaucer's

A.B.C. (Skeat's Chaucer I, p. 270), regel 166: .And I to him am fals and eek

HnkinUe"'.
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5.

52—57 38—39

God God almachtich

I hoped well that everyman

In my glorye shulde make his mansyon,

And thertó I had them alt «lecte,

But now I se, that lyke traytours Nu vinde ick dattet als is verloren,

. deiecteThey thanke me not fur the pleasure Dat icse so costelic hadde ghemeent.

that I to them ment,Nor yet for theyr beynge that I themhave lente.

Welk bewijsmateriaal Logeman (z. bl. 31) hier, in aanslui

ting aan prof. Kalff's betoog in T. en Lett. 4, 119, voor zijn

stelling El. > Ev. kan vinden, is mij niet duidelijk. Kalff wees

zonder nadere toelichting op »ment" tegenover > ghemeent",

maar dat »ment" geen goed Engelsch was, toonde hij niet

aan. Logeman acht Ev. 56 ongewoon lang, maar er komen

zoowel in 't Nederlandsche als in het Engelsche stuk langere

regels voor. Voorts vraagt hij met het oog op 't woord plea

sure in vs. 56: »Zou Jezus werkelik een bedankje verwachten

voor de pleziertjes die hij de mensheid permitteert?" Naar het

schijnt, is door prof. Logeman hier het Engelsch niet begre

pen. God heeft gezegd, dat hij 't beste met den mensch voor

had : hij hoopte, dat iedereen in den hemel zijn woning zou

bereiden; daartoe had hij allen uitverkoren; maar nu ziet hij,

dat ze als snoode verraders geen dankbaarheid toonen, noch

voor de vreugde die hij hun toegedacht had, noch

voor hun leven, dat hij hun verleende. — Zeer duidelijk is

hier een onderscheiding tusschen het leven hiernamaals en het

leven op aarde (Dr. Stoffel hecht zijn goedkeuring aan mijn

opvatting der besproken plaats).

G.

56—58

Die doot

Het wert ghedaen, almachtich god;

Ick wil ter werelt gaen reaneren;

Oeck sal ie rasschelijc sondfer cesseren

Tot elckerlijc gaen :
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Naar aanleiding mijner opmerking (Proefschr. bl. .4), dat in

verband met den Eng. tekst (72—73):

Lorde, I wyll in the worlde go ren over all

And truely out serche bothe great and small.

regneren als minder passende term onder de verdenking staat

van door ren te zijn »suggested", beweert prof. Kalft (zie 'Mus.

5, 178), dat het woord regneren, eertijds de vaste benaming

voor > heersenen", geenszins het door mij daaraan toegekende

praedicaat zou verdienen. Logeman voegt (blz. 32) aan de vbb.

voor regneren = »heerschen", door Kalft gegeven, nogeenige toe.

Ook door mij is het bestaan van dit verbum in de genoemde be-

teekenis nooit betwijfeld. De cardo quaestionis ligt hier evenwel in

de omstandigheid, dat »Ick wil ter werelt gaen regneren" in den

mond van Die doot op dit oogenblik, dus in den samenhang, niet

thuis hoort. Immers, God heeft hem last gegeven, om Elckerlijc

te dagvaarden, niet om een grooten oogst te gaan bin

nenhalen. Dat ook de Nederl auteur het in regneren liggende

bezwaar gevoeld heeft, blijkt uit het bezigen van Oeck, ter in

leiding van den als equivalent van And truely dienen

den zin.

72—80 56-63

üeth Die doot

Lorde, I wyll in the worlde go ren Het wert ghedaen, almachtich god;over all

And truely out serche bothe great lek wil ter werelt gaen regneren ;

and small.

Everyman I wyll beset that lyveth 58 Oeck sal ie rasschelijc sonder ces-

beestly seren

Out of goddes lawes and dredeth Tot elckerlijc gaen : hi leeft so bees-

not foly. telic

76 Ho that loveth ryches I wyll stryke Buten gods vreese ende al te vreeslick

with my darte,

His syght to blynde and from Voer god aenbidt hi deertsche goet.

heven depart,
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Excepte that almes dedes be his Daer wil ie tot hem gaen met snel-good frende, len keere.

79 In heil to dweil worlde without Hi coemt hier gaende; help, god

ende. heere,

Loo ! yonder I se everyman wal-

kynge.

In een wijdloopig, doch niet door helderheid uitmuntend be

toog legt Logeman (bl. 33 vlg.) den nadruk op de omstandig

heid, dat Ev. hier te lezen geeft:

He that loveth ryches I wyll stryke with my dar/e,

en concludeert, dat hij, die de prioriteit van Ev. wil aannemeu,

»zal moeten verklaren, hoe Dorland darte door keere kon ver

talen". Antwoord: noch darte, noch ook alles, wat er om en

aan hangt, is vertaald ; de Ndl. rijmer heeft hier, gelijk zoo

vaak, zich groote vrijheid in zijn bewerking veroorloofd ').

1) Bij het lezen van Logeman» aanteekening late men zich voorts niet verleiden.

om met darte van Ev. een in den Homultu voorkomend catpide in verband te bren

gen. Aan vss. 58—63 van El. (Ev. 74—80) beantwoordt in 't Latijn (zie Roersch,

Homultu, 117—'22):

Sed primura pergo ad Homulum mei negocii perferendi gratia,

Hic degit impudens, prope bestia, liber a metu,

Nee amat coelum, nee odit tartara,

Terrestrem deura domi habet in arca.

121 Abcedo, urget imperium tonanfu

Magne diespiter, quam opportnnns adest Homnlus!

vs. 121 Abcedo, urget etc. is klaarblijkelijk de correspondeerende regel van El. 62

Daer ml ie tot hem gaen met snellen keere Het aan de aangehaalde Latijusche

passage voorafgaande:

O fortunata dies, o faustissima tempora,Hodie imperium nanciacor in terris latissimam,Nunc leges condam regoatura meas,

Efficiaraque, ne quisquam temerarius vel temulentns

Aadeat tempsisse, scio qoibns ntar ipse flagellis

Kt quibus effodiam jaculis ocnlos et eutpide jecur.

is met nog enkele volgeode verzen een fantasie op lek wil ter werell gaen regneren

van El. 57 en staat dus met den bovengenoemden «"arte-passus van Ev. ook niet in

een middellijk verband.

In 't voorbijgaan een opmerking omtrent vs. 76 -79 in de boven, in den tekst,

aangehaalde passage van Ev., welke verzen Logeman volgens zijn verklaring (bl. 36)
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8.

Naar aanleiding van Ev. 78 (zie het citaat boven ia 7) zegt

Logeman (bl. 37): »De voorstanders van Ev. > El. zouden wel

»doen te verklaren hoe een dichter er toe komen kon, deze

> woorden door de dood te doen uiten. Met Almes deedes (L. almes)

» wordt n.1. met een verkeerde naam zonder enige kwestie die

» Dramatis Persona bedoeld, die naderhand als good deedes op-

«treedt en hem werkelik tot in den dood vergezelt, — Dorland's

»Duecht. En de dood weet toch wel dat er voor Elckerlijc geen

» ontsnappen mogelik is".

Wat is hier L.'s bezwaar? Over het geven van » verkeerde"

namen is hierboven reeds gehandeld. Vs. 78 geeft een uitste

kenden zin: »De dood zal dengene, die rijkdommen liefheeft,

uit den hemel weren, tenzij hij zich onderscheidt door welda

digheid." Waarom deze woorden niet door een oorspronkelijk

dichter kunnen geschreven zijn, maar door een vertaler zouden

moeten zijn toegevoegd, is mij duister.

9.

Prof. Logeman wijst (bl. 40) op de omstandigheid, dat van

vs. 87 tot vs. 101 in Ev. het rijmschema in de war is, terwijl

in de parallelle passage van El, de rijmregels volkomen regel

matig zijn gevormd, al bleek dat niet duidelijk uit de typo-

graphische dispositie van zijn eerste uitgave.

» Geloven we nu aan Ev. > EL, dan moeten we besluiten

»dat midden in 't gewone rijmschema een (oorspronkelik wer-niet duidelijk waren, doch m. i. zonder bezwaar te vertalen z\jn door: •Hem, die

rijkdom liefheeft, zal ik met mijn schicht treffen, ten einde zijn gezicht te verblin

den en hem uit den hemel te weren (behalve wanneer weldadigheid zijn goede vriend

is), opdat hij in de hel zal blijven tot in eeuwigheid." Dr. Stoffel is het met deze

vertaling eens. Als bewijs voor het transitieve gebruik van departe = .scheiden" in

het oudere Engelsch, citeer ik de volgende plaatsen uit Murray: Boot of Commox

Prai/cr, the solemnization of matrimony .1 take thee to my wedded wife to have

and to hold .... till death us depart" — ,-To departe us from Goddes love"(1526)

— .Thai er . . , Ueparted holely fra the body of Christe" (1340).
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>kend) dichter van dat schema afwijkt en zonder verklaarbare

sreden enige korte regels neerschrijft die niet onderling rijmen> — altans niet met enig ontdekbaar sisteem ! — en dat die

» warboel door de vertaler omgedicht wordt tot een volkomen> regelmatig rijmschema waarop niets aan te merken valt. —

» Wat de hypothese El. > Ev. betreft, — die brengt ons in

»casu tot de gevolgtrekking dat een (oorspronkelik werkend)

» dichter volgens zijn eens aangenomen metrum en rijmschema

» blijft werken, maar dat de vertaler door de typografiese

» dispositie van zijn origineel in de war gebracht er deregel-

> matigheid niet van erkent en er zo toe komt zelf korte regels

»die slechts toevallig hier en daar 'n rijm vertonen in zijn

»werk in te lassen."

Waarom Logeman aan de onregelmatigheid van het rijm op

deze plaats zooveel waarde hecht, is alwaar kwalijk te vatten.

Het geheele Eng. stuk door, is onregelmatigheid van het rijm

regel! Prof. Kalff wees daar reeds op in T. en L. 4, 120 vlgg.

(vgl. ook mijn Proefschrift bl. 11). En die onregelmatigheid

komt ook voor, waar de >typographische dispositie" in het

Nederlandsch duidelijk het regelmatige paarrym doet herkennen.

Men vergelijke o. a. met het regelmatige begin van EL, Ev.

22—39: ababcbcdedeeaafafa enz. Bovendien lijkt het

mij onmogelijk, dat een vertaler zijn origineel zóó slaafs zou

volgen, dat hij zelfs de schijnbare onregelmatigheden van diens

rijmschema opzettelijk nabootste. De onregelmatigheid van het

rijm in Ev. moeten we buiten beschouwing laten. We weten,

dat die eigenaardigheid ook bij Engelsche stukken, waarvan de

originaliteit vaststaat, schering en inslag is. De rijmtoestand

van ons stuk is daarmede volkomen in overeenstemming.

10.

155—156 136—137 (133—134)

Eteri/man Elckerlijc

Shall I have no company fro this En soudic niomant, cleyn noch groot,vale tcrestyall

Of myne aqueyntaunce, that waye me Daer moghen leyden, had iet te doene?

lo ledei1
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Volgens Logeman (bl. 53) kan me to lede niet »mij te bege

leiden" beteekenen en zou, gelijk een kenner van bet Engelsch

wel moest inzien, de behandeling van lead in Murray's A*. E. D.

slechts schijnbaar recht geven de beteekenis »to accompany"

voor onze plaats aan te nemen. >Zo lang Dr. de Raaf", zoo

besluit mijn bestrijder, »dus geen voorbeelden van de betekenis

»to lead = to accompany weet aan te geven mag ik blijven

> aannemen dat dit voor EL> Ev. pleit."

Welnu, de beste kenner van het Engelsch in Nederland,

Dr. Stoffel, aarzelt geen oogenblik, gemelde beteekenis hier te

laten gelden en wijst mij o. a. op het door Murray gegeven

voorbeeld: Hawes, Past Pleas (Percy Soc.) 196 »The gentle

porteres ... on my way then me lede". De Engelsche lezing is

dus niet te wantrouwen. Van de Nederlandsche kan nog ge

zegd worden, dat had iet te doene kwalijk een goeden zin op

levert; immers, Elckerlijc weet maar al te goed, dat hij hulp

noodig heeft.

11.

171—174 150—154 (147—150)

Ereryman Elckerlijc

Oo, wretched caytyfe, whether shall AUendich katijf! waer sal ie vlien,

I flee,

That I myght scape this endless soroic.' Dat ie afquame deser groter sorghenrNow, gentyll deth, spare me tyll to Lieve doot, verdragbet mi tot mor-

morow, ghen,That I may aaiende me Dat ie mi bespreken mach van desen,

With good advysementc.

Logeman (z. bl. 54) heeft bezwaar tegen twee woorden in

den Engelschen tekst: sorow in 172 komt hem verdacht voor,

omdat we eerder 't begrip » vrees" zouden verwachten, en van

amende in 174 kan z. i. moeilijk sprake zijn; in elk geval acht

hij 't minder gepast. Deze overwegingen, al wil hij er niet te

veel nadruk opleggen, zouden z. i. op de prioriteit wijzen van Ei.

Waarom evenwel het begrip > verdriet" hier minder goed te

pas zou komen, is niet te begrijpen. En amende geeft een uit
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stekenden zin. Men denke hier aan ons > verbeteren" in de

uitdrukking >hij heeft zich verbeterd door die betrekking aan

te nemen" en aan de bekende woorden van Keesje in de Cam.

Obsc: *ïk wou mijn lijk verbeteren" ; derhalve amende = »zijn

toestand verbeteren" (Dr. Stoffel hecht zijn zegel aan deze ver

klaring).

12.

178 156 (153)

üeth Die doot

But to the harte sodenly I shall smyte, lek slae den sulcken terstont int crtjl.

Wat ik op bl. 13 van mijn Proefschrift naar aanleiding van

deze plaatsen in 't midden bracht, wil ik thans niet meer laten

gelden, nu door Kalff en Bolte (vgl. bl. 55 bij Logeman) de

voorstelling van den Dood als kampvechter in de Middeleeuwen

als gangbaar is aangewezen.

18.

229—823 200—201 (197—198)

Felaire Ghesehcap

Tiisshe, be thy thankes I set not a Ghcnen danck een haer !

straw ;

Shewe me yourgrefe andsay no more. Daerby segt mi u doghen.

Logeman (bl. 58—59) ziet in Ev. 222 »een volkomen on

gemotiveerde grofheid" tegen Evert/man. «Durft men niet aan

nemen dat deze volkomen ongepaste uiting oorspronkelik is,

dan is hierin een argument voor El. > Ev. gelegen".

Niet het niet durven aannemen, maar het niet mogen

aannemen zou een argument kunnen zijn. En dat we niet

mogen aannemen, dat een oorspronkelijk schrijver, wèl daaren

tegen een vertaler, Felawshyp kon laten zeggen »Tusshe, be

thy thankes I set not a straw", zal wel niemand met recht

kunnen staande houden.
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14.

234—230

Everyman

Ye speke lyke a good frende, I beleve

you well.

I shall deserve it and I may.

Felawe

I speke of no deservynge by this daye.

213-215 (209-210)

Elckerlyc

übi spreect als een goet gheselle;

Ie sal u dancken als ie best kan.

Gheselscap

Daer en is gheen dancken aen.

El. 214 en Ev. 235 vergelijkend, schrijft Logeman (bl. 61):

^Beschouwen we deze plaats in het licht van Ev. > El. dan

»moet men verklaren hoe Dorland and door 'n uitdrukking

»kon weergeven die de boven aangegeven beteekenis heeft

»(t. w. zoo ah)".

Waarom zou hier niet, gelijk op zoovele andere plaatsen,

minder letterlijk kunnen vertaald zijn? En is daarenboven de

mogelijkheid uitgesloten, dat de vertaler als ie kan schreef,

hetwelk later tot ah ie best kan uitdijde? Naar aanleiding vau

Logemans meening (z. bl. 61), dat >lk zal u danken, zoo goed

als ik kan" in den samenhang niet best zou passen en mits

dien verdienen als nader bij deserve staande voor de oorspron

kelijke lezing te houden ware, veroorloof ik mij de aan 't Mnl.

dancken toekomende beteekenis «vergelden" in herinnering te

brengeu. Vgl. Mnl. Wb. i. v. 2) = met daden danken = ver

gelden. Ie wille u dienen .... up dat ghijs dancket mi Sp. 1T

61, 26. En es niet so smal van weldaden al dat getal, hen

weert. .... van Gode gedanct. Wap. Mart. I 283 (var. geloent).

15.

248—253 228—232 (223—228)

Yelawe GheselscapThat is matter in dede: promyse is Dats wel blikelijc; dieghelofte houdic

duyte, van waerden;

But and I sbulde take suche a vyage Maer soudic sulcken reyse aenvaerden

on me,

I know it well, it sbulde be to my Om beden wille, mi souts verdrieten;

payne.
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Also ii maketh me aferde certayne, Ie soude van desen gheruchte verscieten ;

But let us take councel here as we can, Mer doch willen wi dbeste doen

Yor your wordes wold fear a stront/ man. Ende ons beraden.

Dat gheruchte hier als » moeite, bezwaar" op te vatten is,

wordt door Logeman niet betwijfeld ; doch hij verlangt (bl. 64)

met het oog op deze beteekenis, dat »dan Dr. de Raaf, in

verband met zijn Ev. > El. [verklare] hoe dit niet passend

»roep"-begrip een reflex kan hebben in Ev. 253: your wordes".

De vrees van Felaweshyp is in het Eng. stuk uitgedrukt in

twee regels : Also it maketh me aferde certayne en For your

wordes wold fear a strong man. Aan welken van deze twee El.

231 beantwoordt, is niet uit te maken, en dat gheruchte een

reflex zou moeten zijn van your wordes, is dus niets meer dan

een onderstelling.

lü.

280—'82

Velawe

May, in good faythe, I wyll not that

waye,

But and thou wylte murdre or anyman kyll,

In that I wyll help the with a good

wyll.

253—'56 (248—'51)

Ghesehcap

Hier en wil ie niet mede, godweet !

Mer woudi pelgrimagie gaen

O/t woudi yemant dootslaen,

Ie hulpen ontslippen . . . etc.

Op bl. 75 van mijn Proefschrift merkte ik op, dat pelgrimagie

overal elders in ons stuk gebruikt wordt in de beteekenis van

den aan Elckerlijc opgelegden last om aan God rekenschap af

te leggen, en het daardoor niet waarschijnlijk was te achten,

dat het woord hier in een andere beteekenis zou gebezigd zijn.

Ik stelde daarom voor, te lezen : Hier en wil ie niet mede, god-

weet, woudi pelgrimagie gaen ; Maer woudi yemant dootslaen etc.

Aan deze conjectuur ontleent Logeman een argument contra,

daar het volgens hem (bl. 68) niet gemakkelijk te verklaren

zal wezen, hoe het Engelsche But—or geen equivalent vindt

in den Nederlandschen tekst. Naar zulk een verklaring intus
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schen zullen we niet zoeken, want But—or=Mer—oft pleiten

alles behalve voor gemelde conjectuur, wijzen integendeel op

het raadzame om met de vóór ons liggende lezing rekening te

houden. Dan evenwel staan we voor het feit, dat de Eng. tekst

een goeden zin oplevert, de Ndl. daarentegen geenszins bevre

digt, ook niet, wanneer men pelgrimagie geien naar een voor

het zestiende-eeuwsch taalgebruik vaststaande beteekenis (vgL

Log. bl. 67) als = »een tocht ondernemen" opvat. En dit

getuigt nu juist niet ten gunste van Logeraans hypothese.

17.

283—286

Ereryman

O, that is a gympie advyse in dede.

Gentyll felawe, helpe me in my ne-

cessytye :

We have lored longe and now I nede,

And now gentyll felawshyp, remem-

bre me.

258—203 (252—255)

Elckerlijc

Och, dat is een sober bescheen !

Ghcsclle, ghi wilt al anders dan ick,

alst noot is.

Gheselle. peyst om trouwe die groot is,

Die wi deen den anderen beloeft

hebben over menich iaer.

> Moeten we hieronder verstaan: now I need youf" zoo vraagt

Logeman (bl. 70). »Maar zulk een need = to stand in need of

>kan ik niet » belegen", 't Enige equivalent in de Nederlandse

» tekst voor deze regel is (de trouwe) Die wi .... beloeft heb-

*ben. Beloeft is hier wegens de samenhang {trouwe, waarop weer

fzo mooi 't trou hier, trou daer terugslaat) zonder enige kwestie

»in orde. Zo hebben we dus volgens Ev. > El. een in de samen-

>hang slecht passend loved = een uitnemend daarin passend

tbeloeft. Volgens EL> Ev. is 1. 285 »a bad shot at" r. 262".

Wat need betreft, zoo verzekert Dr. Stoffel mij, dat de be

teekenis »to stand in need of" zeer gewoon is, doch steeds

met een volgend object. Voor een absoluut gebruik van het

intrans. to need »in nood verkeeren", verstrekte hij mij intus-

schen de volgende interessante plaatsen : Antonius and Cleopalra,

Shaksp. V, 2, 25 >Make your full reference freely to my lord/

Who is so full of grace that it flows over/ On all that need".
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Overtuigender nog ia Ephesians IV, 28 »Let him that stole

steal no more: but rather let him labour, working with his

hands the thing which is good, that he may have to give to

him that needeth" ; Vulgata »ut habeat unde tribuat necessita-

tem patienti" ; Statetivert. »dengenen, die nood heeft"; Luther

»auf dasz er habe zu geben den Diirftigen".

Welk bezwaar Logeman tegen loved heeft, vat ik niet: het

past niet slecht, maar uitstekend in den samenhang, en

het weglaten van each other is zeer gewoon.

18.

287—288 264—265 (256—257)

Felatce Gheselscap

Whether ye have loved me or no, Trou hier, trou daer !

By saynt John, I wyll not with the go. Ie en wilder niet aen, daermede

gesloten.

Logeman (bl. 70): »Dit (El. 264) slaat Datuurlik op trouwe

>van El. 261 (Gheselle, peyst om trouwe, die groot is) terug.

»Geen equivalent van dit woordspel — want zo mogen we

»'twel noemen — in Everyman. Volgens .Et'. > El. moet 'ter

«dus in gewerkt zijn".

Nu ja, maar wat beslist dit in de kwestie? Terloops zij voorts

opgemerkt, dat wat Logeman «woordspel" noemt, geen woord

spel is, maar eenvoudig de herhaling van een te voren gebe

zigd woord. Vgl. ook loved 287 in verband met loved 285

(boven geciteerd in 17).

19.

289—291 266—268 (258—260)

Everyman ElckerlijcYet, I pray the, take the laboure and Noeh bid ie, en hadt u niet ver-

do so moclie for me, droten,

To l/rynge me foncarde tor saynt charyte Doel mi ictr/hrleye, maect mi moet,

And comforte me tyll I come mlhcrut Tot voer die poerte,

the toirne.

»In to bring (zöö Log. op bl. 71) op zich zelf = to accorupany

is » natuurlik geen moeilikheid, zie de N. E. D. (I, 2) maar een

17
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«vergelijking van dat zelfde werkwoord in voce (17) met ib.

»in voce Forward (adv. 5) in verband waarmee ik voor to

>bring forward te samen niet de betekenis to accompany durf

» afleiden, doet me op 't Nederlands voer wijzen met de vraag

»of dit niet een voor Ev. > El. enigsins verdacht geval oplevert".

Hoe tot voer die poerte = without the towne de stelling

Ev. > El. verdacht kan maken, is kwalijk in te zien. To Orynge

me forwarde is natuurlijk — Doet mi wtgheleye, » breng me een

eind weg" (Ook Dr. Stoffel twijfelt niet aan het juiste dezer

vertaling).

20.

294 270—'71 (261—'62)

Felawe Gheaelicap

Bul and you had laryed,! woldenota Mer haddi ter werelt noch gebleven,left the so. leken hadde uneramermeerbegheven.

Logeman (bl. 72): »E1. 270 ter werelt. Dit is hier tot goed» verstand noodzakelik, .... Daarentegen heeft de Engelsman:» maar indien je had gedraald, getoefd .... De Nederl. tekst

♦ schijnt mij veel duideliker en verstaanbaarder dan de Engelse".

Uit den samenhang blijkt voldoende, dat But and you had

taryed hier beteekent: »Maar als ge nog wat op aarde geble

ven waart" (Dr. Stoöel deelt deze opvatting).

21,

394—398 360—3C3 (348—352)

Goodes TgoetI lye here in corners, trussed and lek legghe hier in muten,

pyled so hye,

And in chestes I am locked fullfast, Versockelt, vermost, als ghi mi siet,

Also sacked in bagges; thou mayste Vertast, vervult; ie en kan mi nietse with thine eye,

I cannot stère, in packes lowllye! Verporrenalso icbentsamengesmoert.

VVhat woldeye have? lyghtly me saye! Wat wildi mi hebben?

Logeman (bl. 89): »Ik mag hier de opmerking niet achter-

>wege laten dat hij die El.^> Ev. aanneemt, niet voor 't ver
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»rassende feit staat dat 'n vertaler zo merkwaardig zijn origi-

>neel weet samen te persen. Iedereen die n.1. vertalingen met

»hun origineel vergelijkt weet hoe moeilik dit is. Aangezien

» 't n.1. dikwels zo moeilik is een juist equivalent voor een eigen-

» aardig woord te vinden gaat 'n vertaler er licht toe over

»twee of meer uitdrukkingen er voor in de plaats te zetten

»die elkaar tot zekere hoogte aanvullen".

De onjuistheid dezer bewering springt in 'toog: Bij » samen

persing" gaat er niets van den inhoud verloren, en dat is hier

wèl het geval. In 't Nederlandsch ontbreken te dezer plaatse,

gelijk op tal van andere, gedachten, die in 'tEngelsch in

den parallellen passus voorkomen 1).

22.401—403 368-370 (355—356)

Goodes Tgoet

Syr, and you in the worlde have Hebdi ter werelt eenich letten,

trouble or adversyte,

Than can I helpe you to remedye Dat sal ie u beteren,

shortely.

Eteryman Elckerlijc

It is an other dysease that greveth me. Tes al een ander smette.

In het niet passende smette tegenover het juiste dysease heb

ik (op bl. 14 van mijn Dissertatie) één der bewijzen voor

Ev. > El. meenen te mogen zieu. Logeman (bl. 90) betwist

het recht dier opvatting onder verwijzing naar andere plaatsen

in EL, waar smette wordt gevonden. Van deze kan natuurlijk

spottes (Ev. 546) = smetten (El. 510, Sp. 494) buiten bespre

king blijven. Met betrekking tot het aan Good dedes respectief

Duecht in 527—'28 en 492—'93 (476—77) in den mond gelegde

And whan he hath brought the there Als si u gheleyt heeft sonder letten

Where thou shalte heale the of thy Daer ghi u suveren sult van smetten,

smarte,

.1) Vgl. .trusacd and pyled so hyc", .And in chestes I im locked full fast", .thou

tnayste se with thine cye", .lyghtly me saye". Slechts .trussed and pyled so hye"

heeft een onvolkomen correspondent in .Vertast".
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merkt hij op, dat zeker smarte tegenover smette hier op zich

zelf niet onverklaarbaar ware te achten (vgl. bl. 10 van mijn

Proefschrift), maar dat aan den anderen- kant het bij Ischyrius

op de correspondeerende plaats aangetroffen doloris immunem

er op zoude wijzen, dat zoowel de Engelschman als Ischyrius

smette als smarte vertaalde, en deze omstandigheid das ten

gunste der originaliteit van El. moest gelden.

Het goede reoht dezer conclusie nog daargelaten (hoogstens

zou men hier kunnen ageeren met de hypothese, dat zoowel

een aan een Eng. vertaling ten grondslag liggende als de door

Ischyrius gebezigde Ndl. tekst de foutieve lezing smerte bevatte),

zij hier aangemerkt, dat bij Ischyrius doloris immunem geens

zins voor suveren van smetten staat. Men lette op het door

Virtus gezegde (Hom. 820—'25): >Animadverte parumper quid

eloquar tibi : / Ubi illa (nl. Cognitió) te doloris immunem ad-

duxerit regi / Calculaturum, pleno revalescam robore, / Veniam-

que tibi adminiculo tuae / Gontuendae partis sagaciter, nunc

subtrahendo,/ Nunc addendo, pro tua Homule utilitate quaerenda".

Springt het niet ieder in 't oog, dat doloris immunem beant

woordt aan sonder letten, en Calculaturum etc. de vrije verta

ling vertegenwoordigt van Daer ghi u suveren sult van smetten f

Omtrent een andere plaats (Ev. 413 = El. 381 (369))

That money maketk all ryght that Want tgoet kan suveren smetten

is wronge. claer.

brengt Logeman iu 't midden, dat Ischyrius hier een met wronge

correspondeerend iniquiora heeft (üom. 704—705 : Pecuniae enim

obediunt omniaj Atque iniquiora ejficiunt rectissima) en dus bij

het bewerken van een uit een Eng. origineel voortgekomen

Ndl. tekst een > flair" zou moeten geha'1 hebben, dat in dat

origineel wronge stond.

Zou voor Ischyrius zulk een » flair" noodig zijn geweest, om

er toe te komen, een min gelukkig Ndl. 'tgoet kan suveren smet

ten claer te vervangen door het zeer gewone (in 't Eng.

gedicht gebezigde) beeld > 't geld maakt recht wat krom is"?
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23.

418—'21 388—'91 (376—'79)

Goodes Tgoet

For by cause on me thou dyde set Want al u sinnen kebdi verteert

thy mynde,

ïhy rekenynge 1 have made blotted Aen mi; dat mach u leet zijn,and blynde,

That thyne accounte thou cannot Want u rekeninghe sal onghereet zijnmake truely.

And that hast thou for theloveofme. Voer god almachtich mils mijnen

scouteen.

Logemans bewering (bl. 93), dat mits minen scouteen niet

voor scouden » schulden" zou kunnen staan, laat ik, onder ver

wijzing naar behouwe (voor behoude) in El. 513 (497) en v.

Heiten, Mnl. Gramm. § 130, onbesproken. Dat de Eng. cor

respondent van mits minen scouteen = (niet bycause on me,

want dit heeft er niets mee te maken, maar) for the love of me

niet passend zou wezen in den mond van Goodes, zal voor

zeker niemand Logeman willen toegeven.

24.

435 404 (392)Everyman ElckerlijcLo now, I was deceyved or I was ware! Aylazen ! god, ie ken dat waer is!

Logeman tracht (bl. 96 vlg.) zijn oude, door mij op bl. 6

vlg. van mijn Proefschrift bestreden meening te handhaven.

Volgens hem heeft de Ndl. tekst een goeden zin, de Eng.

niet: »vóór ik er op bedacht was" (zóó vertaalde ik en zóó

vertaal ik nog thans or 1 was ware met adhaesie van Dr. Stoffel)

zou in den mond van Everyman, die zich in zijn vertrouwen

op Goodes bedrogen ziet, ongepast wezen, dewijl Everyman

toch de ondervinding had opgedaan, dat Goodes hem op 't kri

tieke moment in den steek liet en ook anderen hem ontrouw

waren geworden, Maar ziet Logeman dan niet, dat de geïucri-

mineerde woorden »I was deceyved or I was ware" betrekking

hebben op Everyman s zelfverblinding, op het verkeerde vertrou
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wen door Everyman in Goodes gesteld? Op de omstandigheid,

dat Everyman zijn gansche leven te veel waarde aan Goode*

gehecht heeft? Elk onbevooroordeelde leze de geciteerde plaats

in den samenhang en oordeele voorts, of hier het in den Ndl.

tekst gezegde dan wel het in den Eng. tekst uitgedrukte een

betere gedachte bevat. Nog vergelijke men in verband met Er.

435 hetgeen iets later (in 447— '49) door Goodes wordt gezegd:

Therfore to thy soule good is a thefe,

For whan thou arte deed, this is my guyse,

An other to deceyoe in the same wyse.

25.

463—'64 427—'28 (414—'15)

Everyman MckerlijcO, to whome shall I make my mone Och! wien sal iet dan ghewaffhea

For to go with me in that hevy Mede te gaen in rtesen groten last:

iournaye?

Dat, gelijk Logeman (bl. 99 en 100) beweert, to make mone

in Eo. 463 niet zou passen, is kwalijk toe te geven. Natuur

lijk moeten we hier niet denkeu aan een beteekenis » kreunen",

maar aan die van » klagen", »zijn beklag doen" (ook Dr. Stoffel

ziet volstrekt geen moeilijkheid in de overgeleverde lezing).

Men vertale alzoo: »Ach, bij wien zal ik mijn nood gaan kla

gen, opdat hij met me meega op die moeilijke reis !" In ver

band met deze opvatting van mone geef ik thans de voorkeur

aan de lezing van L daghen en zou in ghewaghen van B en

H de poging van een copiïst willen zien om het rijm daghen

{EL 427, Sp. 414) : bedaghen (EL 426, Sp. 413) te vermij

den. — Voor het bezigen van »rührende reime" door den bewer

ker van het Ndl. gedicht zie men bl. 21 van mijn Proefschrift.

26.527—531 492-'97 (476—'81)

Good dedes DuechtAnd when he hath hrought the there, Als si u gnelcyt heeft sonder letten,

Where thou shalte heale the of thy Daer ghi u suveren sult van smetten,

smarte,

 

_-
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Than go thou with thy rekenynge

and thy good dedes to gyther,

530 For to make the ioyfullatthe harte

Before the blessyd trynytye.

Dan sal ie gesont werden ende comen

u bij

Ende gaen ter rekeningen als duecht

nut di

496 Om te helpen zommeren tot uwer

vruecht

Voer den oversten heere.

»Deze regel (nl. 496 resp. 480) beantwoordt" (zóó Loge

man, bl. 107) »aan Ev. 530: bor to make the ioyfull at the

tharte. Hij die de context nagaat van die Eng. regel zal enige

»moeite hebben die te verklaren. Ev. 529 is ongewoon lang.

»De plaats was al verdacht: deze konsideraties hier maken

» 't niet duideliker. Ik merk op dat 't eigenaardige, in elk geval

» ongewone, zommeren niet vertaald, altans niet letterlik ver

staald schijnt".

Welke moeilijkheid er schuilt in Ev. 530 is mij niet duide

lijk (en ook Dr. Stoffel begrijpt Logeruans bezwaar niet): to

make the ioyfull at the harte = tot moer vruecht l).

27.535—'39

Knowlege

Now go we thether lovingly

To Confessyon, that clensynge ryvere.

499—503 (483—'87)

Kennisse

Nu gaen wi ons saten

Tot Biechten: sie es een suver rivier;Sy sal u pureren.

Elckerlijc

Wt reynen bestier

So gaen wi tot daer; ie bids ti beyden :

Ereryman

Tor ioye I wepe; I wolde, we were

there.

But 1 praye you to instructe me by

intelleccyon,Where dwellyth that holy vertueConfessyon !

De lezing wt reynen bestier levert moeilijkheden op. Ik stelde

indertijd voor, te lezen met reynen bestier en deze woorden aan

Waer woent Biechte!1) Dat zommeren hier misschien naar Logemans meening als .rekening opmaken"

zou gebezigd zijn, wil ik niet ontkennen. Toch blijft de in mijn Proefschr. bl 81

voorgestelde opvatting ,een zaak voordragen" evenzeer al» mogelijk aan te nemen.

 



fynde.

Als hi tot penitencien keert.

Prof. Log. (z. bl. 114 onderaan) merkt naar aanleiding- van

EL 535 vlgg. op: »E1. 535 v. = Vertrouw steeds op God;

> zonder dat godsvertrouwen kom je er n.1. niet — want je tijd

tis spoedig om. »Wees verzekerd van genade" staat er daaren

tegen in 't Eugels, — >waut je tijd is spoedig om". Ja, als

»er make sure stond! Dus past want wel in de samenhang,

>maar for niet!"

Dr. Stoffel schreef mij naar aanleiding van deze plaats: >lk

ga met u mee en vertaal met het oog op het verband But in

any wyse be sure of mercy door : » Maar verzeker je — hoe dan

ook (op eeuige wijze, in allen gevalle) — van genade. »Wees

verzekerd van genade" (dus een belofte, niet een gebod), dat

Logeman wil, schijnt mg in 't geheel niet in 't verband te pas

sen. Be sure of beteekent tegenwoordig uitsluitend » verzekerd

4 JÏ
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van de woorden [voor hem] niet vaststaat". Desniettemin weet

hij uit deze woorden en de parallelle Engelsche en Latijnsche

lezing een bewijs te distilleeren tegen de stelling Eo. > El..

Bij een zoo wankele praemisse kan natuurlijk van een conclusie

vau eenige waarde geen sprake zijn.

28.

568—572 535—540 (519—'84)

Coufessyon Biechte

But in any wyse be sure of mercy, Bnde emmer hoept aen gode oet-

moedich,

For your tyme draweth fast, aud ye Want u tijt varinck eynden sal.

wyll savod be.

Ask god mercy and he wyll graunte Bidt hem ghenade, dit suldi vinden al;

truely ;

Whan with the scurge of penaunce Ende orboert die harde knopen altijl.

man doth hym bynde,The oyle of forgyvenes than shall he Kenniase, siet, dat ghi bi hem sijt.
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zijn van" maar gevallen, waarin be sure of nog de beteekenis

heeft van wat than9 door make sure of wordt uitgedrukt, zijn

nog bij Shakspeare te vinden, vooral met het modale will;

bjjv. Julius Caesar I, 3, 164: »Let us go/ For it is after mid-

night, and ere day/ We will awake him and be sure of trim",

waar uit het verband duidelijk blijkt dat be sure of = sons van

zijne medewerking verzekeren". Iets dergelijks in Taming of the

Shrew, II, 319 : »I will be sure my Katharine shall be fine" = »Ik

zal er wel voor zorgen dat K. een mooi toilet heeft". Ziehier nog

een paar voorbeelden uit Milton waarin »to be sure" of= »to make

sure of" = izich verzekeren van". Paradise Lost III, 476—480 :

Hcre Pilgrims roam, that stray'd so farr to seek

In üolgotha him dead, who lives in Heav'n;

And they who to be sure of Paradise

Dying put on the weeds of Dominic,

Or in Pranciscan think to pass disguis'd.

Ibid. V, 718 en 719:

Neerly it now concernes us to be sure

Of our Oinnipotence.

Gij ziet dus, hoe na to be sure of en to make sure of aan

elkander staan".

Het bovenstaande zal wel voldoende zijn om Logemans be

zwaar te doen verdwijnen.

Op bl. 115 merkt L. voorts op: »Ev. 571 bevat een uit

drukking die mij volstrekt onduidelik is n.1. to bind with the

tscourge of penaunce. Als men daarmee blijkens 't hele stuk

»iets uitvoeren kan, is het juist het tegenovergestelde: ont-

> binden, n.1. zich door geselen van zijn zonde ontdoen. Als

»£/. > Ev. eenmaal vaststaat voor mijn lezers zullen ze aan

»de mogelikheid willen denken dat de Engelsman in El. 537

tbinden las in plaats van vinden',

M. i. wordt hier in Ev. 571 een moeilijkheid gezocht, die er

in werkelijkheid niet is. Ev. 571 — '72 zou ik vertalen door:

«Wanneer iemand zich omgordt met den geesel der penitentie,



266 De Raaf, over de verhouding van Den Sp. d. Sal.

dan zal hij de olie der vergiffenis deelachtig worden". Zeer jni?

is de metafoor van het omgorden met den geesel hier te pas g^ ,

hracht, daar immers het geeselkoord om de lendenen werd gedrag-a

Dr. Stoffel schreef mij over deze plaats: » >Als iemand zie:

omgordt met den geesel der penitentie" is zonder eenige:"

twijfel de juiste vertaling".

In 't voorbijgaan zij er nog eens op gewezen, dat Ev. 571 —

572 een mooie symbolische fraze is, die nauw samenhangt nsf

den voorafgaanden regel en de woorden van Confessyon ue

goed besluit, terwijl El. 539—540 (523— '24) een nietszeg

gende herhaling te lezen geeft van EL 533 (517) Kennisse ko*

hem in desen ganghe. Prof. L. voert hier tegen aan (bl. 115,

dat voor 'tEngelsch dezelfde aanmerking geldt, omdat »volgeE-

de redeneering van onze Doktor" Ev. 572 dezelfde gedacb:

van Ev. 565—566 weergeeft. Hier begrijp ik niets van. De

gedachte in Ev. 572 heeft, zooals men zien kan, niets gemest

met die van Ev. 565— 566:

So must y (nl. scurge yourself), or thou scape that paynful pylgTymae? t

Knowlege, kepe hyra in this vyagc !

29.

Naar aanleiding van Ev. 567 And by that tyme good dedti

wyll be with the teekent Logeman (bl. 116) aan: > Wat bete-

»kent dat hier: will be with the? De deugd zal bij hem komeD:

>Nee, de moeilikheid zit 'm niet daarin dat de deugd er niei

>is, maar dat de deugd zich niet kan bewegen, omdat die te

»zwak is, (zie Ev. 619, 620). En dan: by that time? Op dat

> ogenblik? Op welk ogenblik? Dit ziet er noch al verdacht

>uit, — bijna zou men denken dat deze adverbiale uitdrukking

»van tijd de »korrespondent" was van spoedieh (nl. in El. 534.

»Sp. 518: So sal sijn duecht werden spoedieh) in de zin waarin

» we zagen dat het niet opgevat moet worden !"

Ook hier zoekt prof. Logeman weer knoopen in de biezen.

Good dedes wyll be with the kan niets anders beteekenen dan

sDuecht zal met je zijn, zal je bijstaan of vergezellen", en In
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that time slaat terug op Ev. 565 (So must y (nl. scurge your

self) or thou pass that paynful pylgrymage), dus = »als gij u

gegeeseld hebt en uw moeilijken tocht gaat beginnen" '). Onjuist

is het derhalve, dat, zoo men aan Ev. > El. gelooft, men op

de eene of andere manier «een touw aan Ev. 567 moet vast

knopen", en dat het zich «volgens El. > Ev. verklaart als een

volkomen begrijpelike woordelike vertaling van een tekst die

of verkeerd overgeleverd was (als men Logemans emendatie

overneemt) of verkeerd opgevat werd door de Eng. vertaler".

80.573—'76 541—'U (525—'28)

Ereryman Elcierlijc

Thanked begodforhisgracyouswerke, God si hier in gheecrt!

For now I wyll my penaunce begynne. Nu wil ie myn penitencie begbinnen,

This liath rejoysed and lyghted my Want dlicht heeft mi verlicht van

herte, binnen,

Though the knottes be paynfull and Al sijn dese knopen stranghe endeharde witMn. hardt.

Logeman (bl. 117): »Van meer belang schijnt mij de kon-

>sideratie dat van binnen in 't Nederl. volkomen op zijn plaats

>is. 't Goddelik licht is in hem gaan schijnen en daarom al

ais 't. ook pijnlik (EI. 544) zal hij zich geselen. De Engelsman

»laat daarentegen Eneryman zeggen dat die knopen hem van

^binnen pijn doen ! Hij die Ev. > El. aanneemt moet dit weten

»te verklaren. Ik kan 't niet".

Ik meen Ev. 576 te mogen vertalen met: » Ofschoon de

knoopen pijnlijk en door en door hard zijn". En Dr. Stoffel

schrijft mij, dat hij 't met mij volkomen eens is. Alzoo heeft

within niets te maken met van binnen.

1) In El, 534 (518) wil Logeman tusschen duecht en veerden het adj. geiont inlas-

schen op grond van repente by Ischyrius. De regel is echter volkomen in orde (.Dan

zal zijn deugd welvarend worden") en de parallelle plaats in Homtlut kan hier niet

bewijzen, dat de lezing, die L voorstelt, de oorspronkelijke moet geweest ziju, cf.

■ Illius hoc modo revirescet virtns robusta repente". Revireicct beantwoordt woorde

lijk aan lal werden tjioedich en robusta en repente kunnen uitbreidingen zijn overeen

komstig den stijl van Ischyrius.
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81.

581—'83 549—'51 (533—'35)

Everyman Elckerlijc

O eternall god, o hevenly fygure, O levende leven, o hemels broot,O way of ryghtwysenes, o goodly O wech der waarheyt, o godlic vtttt. \

vysyon,

Whiche descended downe in a vyr- Die neder quamwtsijns vaders seho<?

gyn pure,

Log. (bl. 118): tvysyon (Ev. 582) schijnt mij daarentegen (n;

» tegenover wesen in El. 550) minder goed te passen. Ook 't

»er geen rijmwoord voor vysyon maar dit kan toeval zijn. E:

»van die vysyon lezen we dat die descended down in de maai;

> Maria".

Dr. Stoffel schrijft mij hieraangaande : >Of vysyon minderpassend is dan wesen betwijfel ik; het parallelisme van o hererfygure, o way of ryghtwysenes, o goodly vysyon wijst er op di:we hier met drie apposities bij o eternall god te doen hebbenVysyon lijkt mij in deze mystieke taal in 't geheel niet ongepast'

32.

589—'90 558—59 (542—'43)

Ereryman Elckerlijc

O ghostly /reasure, o raunsomer and O godlijc tresoer, o coninclijc sc»t,

rederaer,

üf all the worlde hope and conductor ! O alder werelt toeverlaet,

Logeman (bl. 119): » Aangezien Dr. de Raaf Kalff's lezinj

saet overneemt (p. 56) brengt hij zich zelf weer in moeilikbe-

den met zijn Ev. > 2?/.-hypothese. Hoe verklaart hij n.1. Ev.

treasure = El. saetT'

Wat heeft dat saet te maken met treasure, waaraan reeds

tresoer beantwoordt?

33.

595—596 565—566 (549—550)

Ereryman Elckerlijc

Though I be a synner nioste abho- Al bin ie sondich, mesdadich end(

niynable, quaet.

Yet let my name be wryten in Moyses Scrjjft mi int boeck,des hemels blade,

iable.
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L. (bl. 121): »flij die niet aan EL> Ev. gelooft, moet aan-

» nemen dat een oorspronkelik schrijver zich die nonsens over

vtable zou kunnen permitteeren en dat Dorland dit in zijn ver

staling verbeterd zou hebben tot boeck".

Mocht Moyses table hier ooit blijken nonsens te zijn, dan

kan deze plaats nog kwalijk dienen om er een bewijs tegen

l-'.r. > /-.'/. uit te putten, omdat het niet duidelijk is, waarom

wèl een vertaler en niét een oorspronkelijk schrijver deze uit

drukking kon gebruiken.

84.

603—604

Everyman

By the meane of his passyon I it crave,

I beseche you, helpe my soule to save.

L. (bl. 122): »'t Engels heeft hier .... his passyon 1 it crave

»(603), 't geen misschien niet absoluut nonsens is, maar toch

»wel vreemd: Ik vraag er om door middel van (by the meane

tof) zijn passie. Past dat >door middel van" wel goed in de

>samenhang?"

Dr. Stoffels aauteekening hierbij luidt: » Hierin is voor mij

niets vreemds. By the meane of = »ter wille van, met een

beroep op" komt mij in 't geheel niet ongewoon voor. Maar

ik kan het niet «belegen", ook niet uit Matzners Altengl. Wib..

En Murray is uog niet aan mean subst."

Al ware by the meane of een ongewone uitdrukking, dan

wordt dat ongewone nog niet verklaard door aan te nemen,

dat we hier met een vertaling te doen hebben. Met Logeman te

veronderstellen, dat de Engelschman (volgens El. > Ev.) bade

in iSo dat ie in sijn passie bade" foutief zou hebben opgevat,

alsof 't met bidden in verband stond, is wel wat roekeloos en

verklaart niet hoe by the meane of in den Engelschen tekst

zou zijn gekomen.



270 De Raaf, over de verhouding van Den Sp. d. Sal.

35.

Ev. 605—610 578—583 (562—'67)

Everyman Elckerlijc

Knowlege, gyve me the scorge of pe- Kennisse, ghceft mi die ghesek"

nauncc; vra^

My fiesshe therwith shall gyve a Die penitencie hieten bi namen.

quytaunce.

I wyll now begynne yf God gyve me Ie salt beghinnen, god geefs r

grace. grv~;

Knowlege Kennisse

Everyman, god gyve you tyme and Elckerlijc, god gheve u spacie;

space !

'i'hus I bequethe you in the handes So ghevicx u in den mem e:.-

of our savyoure. heerf-

Thus may you make your rekenynge Daer ghi ter rekeninghe moet keerTi

sure.

Logeman naar aanleiding van Ev. 609 (bl. 123): *Et. 60'

»is niet absoluut fout. Men zou weliswaar niet verwachten da;

>een ander iemand aan Christus aanbeveelt (Everyman doe:

>'t b. v. zelf in Ev. 880) maar dat heeft toch geen ernstk

«bezwaar. Maar hoe komt die kranige Dorland er dan weer

»toe dit alles zo met een enkele pennestreek — door dat prach

tige woordje daer enz. zo in orde te brengen dat de Neder-

«landse tekst presies zegt wat hij zeggen moet. Men leze d^

»Ev. 609 Thus I bequethe you enz. in de samenhang na, er

»vrage zich af of 't daarin past .... Een bewijs is dit natuur

lik niet voor El. > Ev. maar ik ben Dr. de Raaf toch dauk-

>baar dat hij mij op deze plaats gewezen heeft".

Wat er voor prachtigs zit in het woordje Daer enz., wat

daar »zo kranig in orde is gebracht", begrijp ik niet. Het En-

gelsch geeft niet de minste moeilijkheid : Thus, zegt KuowUqt

(en daarbij overhandigt ze natuurlijk aan Everyman de seorqe,

waar hij om gevraagd heeft), 1 bequethe you in the handes of

our savyoure. Dr. Stoffel schrijft my hierover: >Thut I bequethe

,!
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you etc. vat ik geheel op zooals gij doet". Ook hieruit is dus

weer moeilijk ietB ten nadeele vau Ev. > El. op te maken.

3G

Bij het opnemen van the scorge (die gheselen) zegt Ev. in

613 vlgg., El. in 587 vlgg. (571 vlgg.):

Take this, body, for tbc synneofthe Neemt, lichaem, voer dat gbi waert

flessbe. scoon.

Also thou delytest, to go gaye and My te bringhen in den wech der

fresshe, plagben !

And in waye of dampnacyon y dyd

me brynge.

Logeman acht (bl. 124 vlgg.) deze plaats een van de belang

rijkste bewijzen ten gunste zijner thesis. De lezing scoon is

naar zijn meening corrupt en mijne conjectuur so coen onge

twijfeld juist en oorspronkelijk. Het Engelsen heeft hier als

correspondent van de corrupte lezing scoon »gaye and fresshe".

Daar het nu onwaarschijnlijk is, dat gaye and fresshe bij ver

taling zou zijn weergegeven door so coen, daarentegen zeer waar

schijnlijk, dat een bedorven lezing scoon werd vertaald door

gaye and fresshe, is hierin een bewijs gelegen voor de priori

teit van Elckerlijc.

Deze redeneering staat of valt met de juistheid of onjuist

heid der conjectuur so coen voor scoon. En aan die juistheid

zou ik thans in gemoede willen twijfelen. Het valt moeilijk

te loochenen, dat to go' gaye and fresshe en ghi waert scoon

taliter qualiter aan elkaar beantwoorden. Dientengevolge ver

valt het recht om scoon voor een verknoeide lezing te laten

gelden (wat het rijm doen : scoon betreft, vgl. bl. 21 van mijn

Proefschr.), en zien we ons dus genoopt, in den Ndl. tekst een

onhandige vertaling te herkennen van den Engelschen (te recht

laat Logeman den zin eindigen met scoon, zoodat we My te

bringhen .... als een elliptischen uitroep hebben op te vatten).

Belangrijk is alzoo deze plaats inderdaad, doch juist als getui

genis tegen hetgeen Logeman wenscht te betoogen.
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37.

634—'36 611—'13 (59é—'96)

Everyman Ekkerlijc

Welcumc, my good dedes; now I Welcoem, duecht, mijn oghen douwen

. , here thy voyce,

I wcpe for very swcteness of lovc. In rechter oetmoedigher blijscap soet.

Knovlege Kenniae

Be no more sad, but ever more reioyce ! En slaet niet meer, hebt goeden moet :

Logeman stelt de vraag (zie bl. 129), of in El. 613 in plaaU

van En slaet niet meer niet te lezen is En slaet niet neer. »Met

»'toog op El. 604 (./Vu wil ie meer slaen dan te voren) schijnt

>dit wel onraogelik, maar men bedenke dat die regel juist de

«aanleiding zou kunnen geweest zijn om 't oorspronkelik neer

«in meer te doen veranderen. Dit is zeker dat hij die 3e no

tmore sad als de «korrespoudent" van En slaet niet meer of

>neer beschouwt, de lezing neer wel als het door Dorlandus

«gebruikte woord moet beschouwen op poene van in de rich-

»ting El.^Ev. gedrongen te worden. Want de vertaling van

*Be no more sad kon alleen slaet niet neer opleveren (niet:

tmeer); vinden we dus meer als Dorlauds woord, dan zou

«alleen de hypothese El. > Ev. ons uit de moeilikheid redden

«kunnen, maar ik wil hier niet verder op ingaan. De vraag

«zal wel ook zonder deze konsideraties beslist kunnen worden".

Vreemde redeneering! Zoo apodiktisch mogelijk zegt Loge

man, dat Be no more sad alleen door slaet niet neer vertaald

kan zijn. Hoe weet hij dat? Bovendien is slaet niet neer = «wees

niet bedroefd, neerslachtig" geen Middeluederlandsch. Wat als

bewijs voor die beteekenis wordt aangehaald (Als gras es mijn

herte nedergeslaghen Sp. v. Z. 1539, G. 2 v° en Men seijt for-

tuijne is hier cortelinghe vast nedergesleghen Ms. Brux. 129

f° 103 v°), zegt niets, daar het verbum in die voorbeelden in

het passivum voorkomt. Volkomen onbegrijpelijk is voorts ook

de bewering, dat de lezing En slaet niet meer, als oorspronke

lijk opgevat, ons zou dringen in de richting van L.'s hypo

these. En slaet niet meer zou dus wèl vertaald kunnen zijn door



v. Elckerlijc tot The Som. of Everymnn 273

Be no more sad en Be no more sad niet door En slaet

niet meer!

38.

Wanneer Everyman zijn boete gedaan heeft, geeft Knowlege

hem een kleed om te dragen, als hij voor God verschijnt. »Hoe

heet dit kleed?" vraagt Everyman. Waarop Knowlege (643—647)

antwoordt :

It is the garmente of sorowe.

Erom payne it wyll you borow.

Contrycyon it is,

ïhat getteth forgyvenes.

It pleascth god passynge well.

Naar aanleiding hiervan merkt prof. L. (bl. 131 vlg.)op: »Ik

»mag hier de vraag niet achterwege laten of de plaats in

» 't Engels wel in orde is. Kan er van een garmente of sorrow

»(Ev. 643) sprake zijn? De hele allegorie brengt toch mede

>dat het kleed, dat hij nu om krijgt, zijn nieuwe toestand

»zal symboliseren, — [zie de bovenstaande voorbeelden]. En

» waarom dit garment of sorrow hem van alle pijn zou borow,

»anders dan om 't rijm, begrijp ik niet goed. Tcleet van berou-

twenissen — poenitentiae vestem — past daarentegen uitstekend.

i Mogen we nu aannemen dat Dorland (Ev. > El.) er die alle-

»gorie ingewerkt zou hebben? Onmogelik is dit niet, maar wel

«onwaarschijnlik. En als er dus in wat dan 't origineel is,

«oorspronkelik geen allegorie zou zijn geweest, wat moeten

»we dan met de hele uitdrukking garment of sorrow doen?

> Daarentegen verklaart alles zich volgens EL > Ev. gemakke-

»lik genoeg. De Engelsman snapte de fijne puntjes van de

«allegorie niet, gaf — wie weet, misschien wel brutaalweg op

»de klank af — berouw [er staat berouwenissen /] met sorow

»weer en voelende dat dit toch niet klopte met wat er volgt:

>het sal gode al te wel behaghen, vertaalde hij 't noch eens door

tcontrycyon''.

Waarom er in Ev. 643 van een garmente of sorowe geen
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sprake zou kunnen zijn, is niet duidelijk, Knowlege zegt (638—

639) tot Everyman: Put on this garment to thy behove,/ Whiche

with your teres is now all wete. Steekt er nu iets verdachts

in, dat dit kleed the garmente of sorowe genoemd wordt? En

zou dit kleed Everyman» nieuwen toestand niet symbolizeeren ?

Wat zijn die tranen, waarmee het kleed besproeid is en waar

aan het zijn eigenaardige belangrijkheid ontleent, anders dan

blijken van Everymans bekeering? Dat kleed zal hem bevrijden

van pijn, niet om het rijm (!), maar om de deugdelijke reden,

dat Everyman door boete en tranen berouw toont over zijn

zonden. Met payne worden hier blijkbaar bedoeld de folteringen

van het vagevuur; vgl. Ev. 617—618 Now of penaunce I wyll

wade the water clerej To save me from heil and from the fyrt.

Dat Ev. 643 alleen opgehelderd zou worden door aan te

nemen dat het Nederlandsch het origineel is, is dus een bewe

ring zonder eenigen grond. Logemans verklaring, hoe het

Engelsch dan uit het Nederlandsch zou vertaald zijn (z. b.), is

in één woord goochelachtig.

39.

690—693

Discression

Everyman, advyse you fyrst of all.

Go with a good advysement and delyberycyon.

We all gyve you vertues monycyon

That all shall be well.

Logeman (bl. 136): >Er is in deze plaats geen één woord

» «verkeerd", — geen een woord dat een konjektuur nodig heeft.

» Hoogstens kan men vragen of men — o. a. met 'toog op

»E1. 659: ie u doe ghewach — ook in Ev. 690 lezen moet:

tl advyse you. En toch zal iedereen die deze passage [leest] met een

«beetje gevoel voor wat 'n Engelsman schrijven kan, voor hoe

«een Engelsman denken kan, zeggen : dit is niet in orde. Zo

«schrijft een Engelsman niet. Natuurlik laat zich op de indruk

«uit zulk een enkele plaats geen theorie bouwen, — ik mocht
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• echter niet nalaten altans 's een enkele maal op deze omstan

digheid te wijzen. Hij die 't Eng. stuk met wat diepere ken-

»nis doorleest, zal deze impressie dikwels krijgen, maar zelden

• schijnt mij dit zo duidelik op de voorgrond te treden als hier".Het oordeel van Dr. Stoffel, die deze «diepere kennis" zeker

wel bezit, luidt hierover aldus: >Ik kan alleen zeggen, dat ik

• niet voel wat Logeman voelt. Maar hoe zou het ook moge

lijk zijn voor een Nederlander der 19de eeuw, te zeggen hoe

• een Engelschman, niet der 19de, maar der 16de eeuw, van

»wien hij niets weet, zon kunnen denken of schrijven?"

•10.

703-705 672—'74 (654—'56)

Eceryman Elekerlijc

This I do in despyte of the fende in Dit doen ie den viant nu te schanden,

heil,To go quyte out of his parell Om los te gaen wt sinen handenEver after and this daye. Nae mijn leven in desen daghe.

Logeman vindt (z. bl. 137 vlgg.), dat Ever after and this

daye (hiernamaals en vandaag) volstrekt niet past in den samen

hang, en acht het waarschijnlijk, dat de Engelschman nae (=» niet

tegenstaande") opvatte als = » hierna" en er more suo maar

op los vertaalde. EL 674 geeft Logeman dan weer door: »na

(= niettegenstaande) 't (slechte) leven dat ik in deze tijd ge

voerd heb".

Voor zijn vertaling van nae mijn leven door » niettegenstaande

mijn leven" had Logeman niet mogen nalaten, bewijzen aan

te halen. Mij is nae in de beteekenis van » niettegenstaande"

niet bekend. Dat ever after and this daye in den samenhang

volstrekt niet past, zou ik niet durven beweren, al is de uit

drukking misschien wat vreemd. Men kan het weergeven door

• steeds hierna èn dezen dag" of wat hetzelfde is: >nu en in

eeuwigheid". Volgens de variant kunnen we echter ook lezen

Ever after this daye en hiertegen zal toch zeker wel geen be
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zwaar zijn. Logemans gevolgtrekking is in allen gevalle onvol

doende gemotiveerd ').

41.

Everyman heeft gezegd, dat hij tot den priester wil gaan om

de hostie te ontvangen. Fyve Wyttes antwoordt daarop (Ec.

730—'32):

Everyman, that is the best ye can do,

God wyll you to salvacyon brynge,

For good pryesthood excedeth all other thynge.

Logeman merkt (zie bl. 139) op, dat God wyll you to sal

vacyon brynge niet goed past in den samenhang, terwijl El.

700 {God laet u met salicheden volbringhen) volkomen in orde

is. Ik begrijp niet, wat L. tegen Ev. 731 heeft; het vers geeft

een uitstekenden zin. For hoort blijkbaar bij Ev. 730, terwijl

Ev. 731 als tusschenzin is op te vatten.

42.

761—'63 732—'34 (714—16)

Knoiclege Kennüte

And some (nl. pryestes) haunteth wo- Ende som sitten si bi wivenmans company

With unclene lyfeas lustes of lechery. In onsuverheyt van liven.

These be with synne made blynde. Dese sijn emmers haers sins onvroet.

Logeman (bl. 140) vergelijkt hier synne met sins (El. 734)

en hecht groote waarde aan deze plaatsen voor de besproken

kwestie. Tegen den zin van El. 734 heeft hij geen bezwaar.

Maar »'t Engels?" vraagt mijn tegenstander: »Men kan hier

alleen denken aan blind = morally blind, — zie de N. E. D.,

1) Dr. Stoffel merkt bij Ever a/ter and tkis dage op, dat hjj hier sterk herinnerdwordt aan een der vele verknoeiingen van for ever and ay {— for ever and eter).

Hiervan werd naar analogie van for a year and a day, den onden rechtatermgemaakt for ever and a day, zoodat genoemde anglist zich afvraagt, of dit niet hetsubstraat kan zyn van Ever after and ihu dai/e.
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»sub II, 2, vooral 't citaat voor 1594. En dan vraag ik me af

»of er reden voor was in deze samenhang om van die priesters

»te zeggen dat ze waren destitute of moral light of dat ze

»niet hadden de vereiste true knowledge of God En die zelfde

» vraag richt ik tot mijn lezers".

Ter beantwoording der vraag zij gewezen op een passus in den

monoloog van God (Ev. 25): the people be so blynde, drowned

in synne. Waarom zou dan niet van de priesters, die een zede

loos leven leiden, kunnen gezegd zijn, dat ze door zonden zijn

verblind? Ook hier bestaat er alzoo grond tot verbazing

over het feit, dat deze plaatsen in het geding zijn gebracht.

43.

Op bl. 142 vlgg. brengt Logeman nogmaals de plaatsen

778—'79 749—'50 (731—*32)

Everyman Elckerlijc

Now set eche of you on this rodde Slact aen dit roet/ken alle u hant

your honde

And shortly folwe me. Ende volghet mi haestelic na desen;

ter sprake. Volgens hem zou met roeyken óf >kruis" kunnen

bedoeld zijn óf ook een oorspronkelijk bedoelde opvatting »virga",

»pertica" = «geeselroede" hier heel goed te pas komen, terwijl

rodde als term voor »kruis" alles behalve zou vaststaan ; zoodat

in geen van beide gevallen uit roeyken = rodde, gelijk op bl. 13

van mijn Proefschrift geschiedde, een argument ware te vinden

voor de prioriteit van Ev.

Dat roeyken = » geeselroede" bitter weinig te pas komt als

een na de toediening van het laatste oliesel te voorschijn ge

haald symbool, waarop de getuigen van Elckerlijcs bekeering

hun hand moeten leggen, beseft elk onbevooroordeelde. Daar

komt bij, dat overal elders in ons stuk aan het correctiewerk

tuig de naam gheselen wordt gegeven (= scorge, waarmee blijk

baar geeselkoorden bedoeld zijn, zooals monniken die om hun
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lenden dragen '). Een bewijs voor Mnl. roede = » kruis" is tot

nogtoe niet geleverd (vgl. T. en Lett. 4, 123 en ÏO, 540). Ie

rodde (Ev. 778) kan blijkens den samenhang moeilijk ander;

dan een uitdrukking voor » kruis" schuilen. Immers, .Everiftnan

is tot den priester geweest; deze heeft hem het sacrament en

het oliesel toegediend, en nu komt Everyman terug van dec

priester met de rodde en verzoekt zijn vrienden, daar hun hand

op te leggen 2). Een bezwaar is het slechts, dat wel rood (rood^,

rode) maar niet rod (rodde) in die opvatting voorkomt (zie Log.

bl. 145 en Bradley, The Athenaeum, Aug. 1902, N°. 3905). Aange

zien evenwel de beteekenis »kruis" hier de eenig passende is, blijft

er niets anders over dan met Bradley de mogelijkheid aan te

nemen, dat rodde een corrupte lezing is voor rode*). En dit

lijkt mij des te waarschijnlijker, daar in een volgende passage

{Ev. 812) ook op het kruis gedoeld wordt:

812—'13

Strength

Nay syr, by the rode of grace,

I wyll hye me trom the fast,

44.

790—'93

Everyman

Frendes, let us not turne agayne to

this lande,

Not for all the worldes golde,

For into this cave must I crepe

And turne to erthe and there to slepe.

763 -'66 (745—'18)

Eicierlijc

Lieve vrienden, wi en willen niet

keeren nu :

Sal ie mijn pelgrimagie betalen,

So moet ie hier binnen dalen

In desen put ende werden aerde.

1) Vgl. Ev. 875 .Though the knotte» be paynfall and harde within", El. 544

(528) .Al sijn dese knopen stranghe ende hardt", waar met knotte» = knopen klaar

blijkelijk gedoeld wordt op de knoopen in een gceselkoord.

2) Als opmerking, natuurlijk niet als bewya, zy hier meegedeeld, dat in de op

voeringen van den Everyman, in Maart 1902, te London gegeven door de EliiabetAan

Stage Society, Everyman met een kruisstaf op het tooneel kwam.

3) Hier dient echter opgemerkt, dat Brailley, okchoon de mogelijkheid van een

oorspronkelijk ro{u)de erkennende, rodde (= .stok") blgft leien, zoodat Evcryma»

zijn vrienden zijn stok [in het geheele «tuk is van r

toesteken .as a mcans of guid-' • opdat tot gids diene.
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Logeman (bl. 148): »to this lande (Ev. 790) is een hevige

»rijmstoplap. Turne to the erthe kan niet goed zijn, — met L.

>zal dan ook wel turne to erthe te lezen zijn waardoor dit ge-

»deelte dan in orde komt. Maar met For weet ik geen weg.

»Het verschil van nuance, hierdoor aan de uiting gegeven, is

>zeer delikaat en ik verzoek mijn lezer de plaats uiterst aan-

» dachtig door te lezen, voor dat hij deze noot verder bestudeert.

«Niet voor al 't goud in de wereld wil Everyman turne agayne

*to this lande want hij moet in die put (= graf) afdalen.

> Klinkt dat niet als of hij zich op die afdaling verheugde?

» Daarentegen is de korresponderende plaats in El. 765 volko-

>men in orde".

Tegen den Engelschen tekst is ook hier weer niet het minste

bezwaar in te brengen. Everyman doet een beroep op zijn

vrienden (Strength, Beautye, Descressyon etc), die hem vroeger

trouw hadden gezworen, opdat ze nü ook bij hem blijven en

voor geen geld ter wereld terug zullen keeren to this lande,

(geen >hevige rijmstoplap" ! maar) een zeer begrijpelijke uit

drukking voor »het land der levenden". En waarom moeten

ze niet terugkeeren naar het land der levenden? Omdat (vgl.

For van den tekst) Everyman in het graf moet neerdalen en

zij beloofd hebben altijd bij hem te zullen bigven. Dr. Stoffel

deelt mijn opvatting; hij schreef mij: *Ev. 790 to this lande =

»naar het land der levenden" is geheel in orde"*

45.

845 -'46 816—*17 (797—'98)

Fyve Wyttes Vijf Sinnen

Everyman, of the now my leve I take ; Elckerlije, ie wil oec henenI wyll folow the other, for here I the Ende volghen den anderen, die u

forsake. ontwerven.

Logeman (bl. 155 bovenaan): »Ik wijs er nog op dat for

>in Ev. 846 een eigenaardige wending aan die regel geeft, die

>ik bijna nonsens zou durven noemen".

»Van > nonsens" kan hier geen sprake zijn : Fyve Wyttes
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zegt, als de andere vrienden (Deseression, Strength, Beantye)

Everyman reeds in den steek gelaten hebben, dat bij ook wil

heengaan en de anderen volgen, »want (al is hij 't langst bij

Ev. gebleven) hier (bij het graf, meent bij) moet ik je ver

loochenen". Dr. Stoffel schreef me hierover: > Waarom for in

Ev. 846 onzin zou wezen, zie ik evenmin in als gij".

46.

In El. 837—'53 (818—834) treffen we aan het rijmschema

a ab a \ a ab a | bb eb \ bb eb, terwijl verscheidene verzen her

haald worden: El. 838 (819) = El. 841 (822) = El. 844 (825) ;

El. 839 (820) = El. 845 (826); Et. 846 (827) = Et. 849(830)

= El. 852 (833) en El. 847 (828) = El. 853 (834) >). Deze

regelmaat wordt in het Engelsch niet aangetroffen. Op grond

hiervan concludeerde indertijd prof. Kalff, dat het 't waarschijn

lijkst is, dat »de Engelsche vertaler, er vooral naar strevend

den zin van zijn Nederlandsch origineel weer te geven, geene

voldoende vaardigheid gehad [heeft], het rondeel door den

zelfden dichtvorm weer te geven". Logeman is van dezelfde

meening (z. bl. 157), terwijl hij mij verwijt, dat ik me op

bl. 21 van mijn Proefschrift wel wat gemakkelijk met mijn niets

zeggende opmerking van deze zaak heb afgemaakt. Dit is niet

geheel juist. Op bl. 12, noot 1, heb ik door tal van voorbeelden

aangetoond, dat prof. Kalff ten onrechte gewicht hecht aan de

onregelmatigheid van het Engelsche rijmschema tegenover de

regelmatigheid in het Nederlandsche stuk, aangezien onregelma

tigheid der rijmen in oorspronkelijke Engelsche poëzie van dien

>nregelmatigheid te dezer plaatse wijst dus niet

ikelijkheid. De vraag rest nu alleen, of de kun-

we aantreffen in het Nederlandsche stuk,

i. 838—845 is gedicht in denIn de hier aangehaalde regelt

888, 839, 841, 844, 845 en

Il men ziet, geen aaneen
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te verklaren is in een vertaling of wel noodzakelijk, in ver

band met afwezigheid daarvan in het Engelsche stuk, op oor

spronkelijkheid moet wijzen. Ik geloof, dat we alle recht hebben,

de eerste vraag bevestigend te beantwoorden: voor een vertaler

was het volstrekt geen kunststuk zoo'n rondeel te fabriceeren ;

hij had slechts enkele regels nu en dan te herhalen, zooals

blijken kan uit de navolgende parallelle plaatsen.

867—881

EoerymanTake example, all ye that tbisdo here or se,How thcy, that I loved best. doforsake me,Excepte my good dedes, thatby-deth truly.

Good dedes

837-855 (818—'36)

Elckerlijc

Neemt er exempel aen, alle diet

hoort ende siet,

Bnde merct, hoet nu al van mi

vliet;

Sonder mijn duecht wil met mi

varen

Üuecht

870 All ertly thynge is but vanyte; 810 Alle aertsche dinghen zijn al niet.

ElckerlijcDoch merct, hoet nu al van mivliet !

Veucht

Schoonheyt, cracht, vroescap dathem liet,

Tgheselscap, die vrienden endemagen waren.

Beauté, strength and discrecyon

do man forsake,

Folysahe frendes and kynnesmen

that fayre spake.

All fleeth, save good dedes, and

that am I.

Everyman

Have mercy on me, God most

mighty,

875 And stande by me, thou moder

and mayde, holy Mary.

Good dedes

i'ere not, I wyll speke tor the.

Elckerlijc

Nu merct, hoet nu al van mi vliet;

8é5 Sonder mijn duecht wil met mi

varen !

Ghenade, coninc der enghelen-scharen !

Ghenade, moeder gods, staet mi bi !

üuecht

Ie sal mi puer voer gode verclaren.
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Everyman Elckerlijc

Here I crye, god mercy ! Ghenade, coninc der enghelen-

scharen !

Good dedes DuechtShorte our ende and mynysshe 850 Cort ons die pine, sonder ver-

our payne, swaren,Let us go and never come Maect ons deynde los ende vri !

agayne.

Everyman Elckerlijc

Ghenade, coninck der enghelen-scaren !

Ghenade, moeder gods, staet mi bi ,880 In to thy handes, lorde, my soule In uwen handen, vader, hoe dat si,I commende.

Receyvcit, lord, thatitbenot lost. 855 Beveel ie u minengheest invreden;

Nog merkt Logeman op, dat Ev. 873 All fleeth save good

deedes and that am I volstrekt niet in den samenhang zon

thuis hooren: >En dit past nu helemaal niet in het lyriese

schema van het rondeel waar deze herhaling uit den aard der

>zaak door dezelfde persoon gesproken moet worden als die ze

>de eerste maal sprak, — afgezien van het feit dat het al heel

» weinig bescheiden voor Deugd zou zijn — heel weinig Deugd-

»zaam — zo op 'r standvastigheid te pochen!"

Daar er in Ev. van een rondeel geen spoor te vinden is,

gaat het niet aan, te zeggen, dat Ev. 873 heelemaal niet past

»in het lyriese schema van het rondeel". Voorts pocht Good

dedes niet, als ze de waarheid zegt, en al zou ze ook werkelijk

pochen, dan deed dat hier nog niets ter zake, daar er geen ar

gument aan te ontleenen is voor de stelling El. > Ev.

47.

888 857 (837—'38)

KnoKlege Kennisse

Now hath he suflred that we all shall fli heeft leden

endure. Dat wi alle moeten gelden.

Als een argument voor mijn stelling had ik (bl. 14) er op
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gewezen, dat gelden in dit verband geenszins past. Prof. Kalfl

protesteerde hiertegen (zie Museum, 1897, 179) met een beroep

op Mnl. Wb. II, 1205 en 1208, waar o. a. Rijmb. 32977 wordt

geciteerd : > Daventure . . , . , die meneghe sware pine doet ghel-

den." Het is dus ontwijfelbaar, dat gelden in 't Mnl. «onder

vinden van iets onaangenaams", «dulden", «lijden" kan betee-

kenen, en hiermee vervalt mijn bewijs. Logeman gaat echter

nog verder en beweert (zie bl. 159), dat gelden hier veel béter

past dan het Engelsche endure, en dat mijn argumentatie dus

«binnenste buiten te keren zou zijn".

Het is jammer, dat hij deze bewering niet wat heeft toe

gelicht. Nu valt er alleen van te zeggen, dat ze voor mij on

begrijpelijk is.

48.

899-901 868—'70 (849—*51)

Aungell Die Ynghel

Nowshaltthouiiitothehevenlysphcre, Nu voer icse in des hemels pleyne,

Unto the wiche all ye shall cume, Daer wi alle moeten ghemeencThat lyveth well before the day of In comen, groot ende cleene.

dome.

Logeman (bl. 159 en 160): «Dat de Aungell in Ev. 900 deze

«woorden all ye shall cume (jelui alle die goed leven zullen of

y>moeten in de hemel komen) juist tot het publiek richt naar

«aanleiding van de joyeuse entree aldaar, van iemand die . . .

«niet wel geleefd heeft, is minstens genomen bevreemdend. En

«dat before the day of dome? Betekent het dat alleen zij er in

«komen die voor doomsday goed leven? Of dat zij die goed

«leven er alle voor doomsday in zullen komen? In beide ge-

«vallen is het al zeer niets-zeggend!" De Nederlandsche tekst

zou dus een gezonder zin opleveren dan de Engelsche.

Waarom de uiting van den Aungell bevreemdend zou zijn,

kan ik niet inzien. Dat Everyman niet wel geleefd zou hebben,

is slechts ten deele waar: hij heeft zijn leven immers gebeterd

en door biecht en boete God verzoend. De woorden Before the

day of dome hooren natuurlijk bij that lyveth well en zijn niet
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niets-zeggend, omdat zij, die vóór dien dag des oordeels niet

wel geleefd hebben, nl. degenen die zich niet hebben bekeerd,

in het vagevuur komen in plaats van in den hemel. Dat het

wèl-leven volgens de middeleeuwsche godsdienstige beschouwing

geheel iets anders was dan volgens onze hedendaagsche opvat

ting, blijkt duidelijk uit hetgeen over boete en biecht geschre

ven is door Dr. de Vooys in het achtste hoofdstuk (bl. 240

vlgg. en 251, 252) van zijn werk Middelnederlandsche Legen

den en Exempelen: »Als de mensch met zonden bezoedeld is,

dan kan oprechte biecht hem schoon wasschen". — »Maar wee

»de zondaars, die wanen zonder biecht zich te kunnen verbe-

» teren en genade te vinden ! Al zijn zij in de oogen van de

»geheele wereld vroom en al schijnt het, dat hun later leven

»de schuld gedelgd heeft, zij zijn reddeloos verloren en moeten

»in de hel voor hun verblinding boeten." In het Engelsch

nu vinden we de voorstelling, dat allen die vóór den dag des

oordeels »goed" leven, in den hemel zullen komen, in het

Nederlandsch wordt daarentegen de wensch uitgesproken, dat

allen in den hemel mogen komen. Het eene is alzoo even goed

van pas als het andere.

K. H. DE RAAF.

OMVISCH.

{Tijdschr. 21, 318 vlg.).

Een synoniem van dit woord is door mij aangetroffen in

rommeling, óók voor: »al wat men vangt behalve de visch waar

't om te doen is" (t. a. pi., 319). || De grootste aanbrengst. . .

dier visscherij (kolvisscherij op kabeljauw) is geweest 48 last,

nl. 38 last kabeljauw en 10 last » rommeling" als schel visch,

bot, koolvisch enz., De Visscherij bij IJsland, in Tijdschr. v. d.

Vereen. Het Nederlandsche Zetwezen, l8te Jaarg. (1902), blz. 187 b.

Leiden, 1903. A. beets.
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AUS DEM WORTSCHATZ DER KOPENHAGENER

ST. LUTGART.

Willem van Afflighem, der interressante Verfasser der von

Van Veerdeghem herausgegebenen St. Lutgart, gebraucht häufig

adverbiale Verbindungen mit ginde (aus gehinde, lautliche neben-

form von gehende, nnl. heinde), deren bedeutung in der ausgäbe

nicht überall so überzeugend dargelegt ist, wie es wünschens

wert wäre und, bei grösserer ausführlichkeit als sie die kurzen

anmerkungen gestatteten, auch nicht so schwer ist.

Auch in anderen texten kommt es wie hier vor, dass das

eigentlich ja »nahe" bedeutende adverbium sich mit praeposi-

tionalverbindungen mit in oder binnen zusammenfügt. So in

folgenden beispielen, die ich dem Mnl. Woordenb. entnehme:

in enen ehester, die daer lach bi, in ses milen gehinde na den

castele. Verdam übersetzt, auch fürs deutsche am zutreSendsten,

»in einem abstand von 6 meilen vom Kastell", wie er

auch bei bi sagt dass es zuweilen das selbe bedeute wie van — af;

twee milen bi »op twee mijlen afstand". Hoffentlich kommt

darauf hin nicht jemand und sagt dass gehende und bi die

gegensätzlichen bedeutungen »nahe bei" und »im abstand von"

in sich vereinigen. Ich führe ausserdem nur noch das beispiel

binnen vijftien milen ghehende an.

Man könnte zunächst meinen, in und binnen seien in diesen

ausdrücken wirklich räumlich zu verstehn, »in einem umkreise

von 6 meilen". Doch dürfte sich eine Vorstellung mit räumlich

gemeinter praeposition in oder binnen nicht so leicht rechtferti

gen lassen. Wir würden dabei eher auf die praeposition auf,

nl. op kommen, wie in der mnl. und nnl. Verbindung op . . . .

na: op drie dachvaert na, op verre na (Mnl. Wdb. IV 2047 f.),

die sonst geeignet ist, das synonyme in (binnen) .... ghinde zu

erläutern. In und binnen sind aber vielmehr in übertragener be-

bedeutung aufzufassen, sie stehen, um, wie Verdam es ausdrückt,
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>de grens aan te duiden, welke men bij het bepalen eener

maat al of niet overschrijdt". Sie geben also das mass an, in-

nerhalb dessen die annaherung oder die entfernung zu verstebn

ist. So ist bei, die praepos. der annaherung, gebraucht in un-

serem bei toeitem, und entsprechend auch mnl. bi in bi ere milen

Cortrike ghehinde (ander9eits auch der genitiv bi der Joyosergarde

ghehinde ere halver mile). Die notwendigkeit dieser auf-

fassung von in und binnen ergibt sich auch aus den gleich

anzuführenden verbindungen binnen velen u. a.

In der Lutgart begegnen nun folgende ausdrücke in zeitlicher

anwendung, die nach dem was hier vorausgeschickt ist ohne

weiteres klar sind : der vrowen vite Die ie in ellef ijaren ghinde

Volseget Iiebbe in twee der deele III 30 »die ich bis auf ihre

letzten elf lebensjahre in den beiden ersten teiles meines buches

zu ende erzahlt habe"; Die vite brengen toten inde, Dis ie in

ellef ijaren ghinde Volcomen ben III 112 im gleichen sinne;

doe si in ellef ijaren ghinde Was comen na des lives inde III 131 ;

Doe si in VII dagen ghinde Genaket was hars lives inde III 3345 ;

doe die godes brut In enen ijare ghinde al ut Har oude leven

hadde bracht III 2312; doe noch die maget .... bat was ge

naket Der uren van des lives inde, Dat was in XII dagen ghinde

Of daer omtrent III 2560 ; Dat gi in corten dagen ghinde

Vollevet hebt ende uwen inde Sijt harde nakende III 2479 >bis

auf wenige tage" ; dat si in corten Uden ghinde Genaket es des

lives inde Ende saen bekoren moet der doet II 12685 »bis auf

kurze zeit". In übertragener bedeutung heisst es Die schone

exempele ende waer Dire ie elwaer in velen ghinde So groet din

koever [vorrat] niet ne vinde II 10389 >in grossem abstand

nicht, bei weitem nicht" ; Want die u des in velen ghinde Berechten

soude, en wart geboren In hondert ijaren hir te voren III 1930

»in grossem abstand, auch nur annahernd". Genau so wie hier

in velen ghinde wird sonst — ohne ghinde — binnen velen ge

braucht: ie wane niet dat enich ridder so goet si binnen velen;

want ie en weetse niet binnen velen; auch ie wane noit man en

sach binnen der helt so diere graveele «auch nur halb so
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kostbaren sand" (s. Mnl. Woordenb. s. v. binnen). Weiter fin-

deu wir bei van Afflighem Want hi niet ne tnochte Genaken

Jtare in verren ghinde II 5107 »auch nur von weitera" und

schliesslich so dat si was bi niiote ghinde Welna volcomen toten

inde Van haren live ende op die doet II 7203 »so dass Lutgart

(infolge eines grossen blntverlustes) in einem abstand von beinahe

nichts am tode war". Niewet hat also durchaus nicht, wie der

herausgeber glaubt annehmen zu mussen, hier seine negative

bedeutung abgelegt. Zu weiterer verdeutlichung der ausdrücke

mag noch auf die bekannten mnl. nergens na, niewer na in der

bedeutung »in keiner weise beinahe", d. h. »bei weitem nicht,

lange nicht, ganz und gar nicht" hingewiesen werden, die von

De Vries in Taalk. Bijdragen II 46 ff. und im Mnl. Wdb.

behandelt sind. Niet mi verren ghinde oder in velen ghinde niet

in den obigen beispielen könnten mit niewer na vertauscht

werden 1)

Das wort metsamheide II 907, in der erzahlung wie Jacob

von Vitry durch Lutgarts eifrige fürbitte von einer sündigen

liebe befreit wird, so das er sent nemmermeer ne gherde der

metsamheiden van der vrouwen, erfordert jedesfalls eine bespre-

chung. Der herausgeber hat seinerseits nichts darüber bemerkt.

Möglicherweise hat er an eine bildung von der praeposition

met gedacht mit der bedeutung sgemeinscbaftlichkeit, verkehr".

Er könnte sich dafür auf medesamicheit »das Zusammensein"

bei Schiller-Lubben VI 216 berufen. Aber an der betreffenden

1) Die raumliche bedeatong von nergen, niewaer o. a. ist in den obigen verbin-

dnngen und anderen ansdrücken völlig znrück getretcn, wie et achon im Alts. möglich

war (Zs. f. d. Altertam 40, 220). Torec 301 will De Vries jedoch nigeren naer im

bnchstablichen sinne nehmen. Auf Torecs frage oftmen igeren herberge vonde erfolgt

die antwort Neent, in tien tuilen nigeren naer, Sonder casteel Fellon . .binnen geen

tien mijlen ergena in de nabijheid". Aber bei der gelaufigkeit der ausdrücke niegeren

naer u. a. in dem anderen sinne und dem auftreten von massbestimmungen wie in

tien milen auch in verbindung mit ghinde, mocht ich doch fragen, ob nicht auch für

diese stelle die gewöhnliche auffassung gelte. Jedesfalls geht es auch mit dieser, es

würde heissen .in noch viel weiterem abstand als 10 meilen gibts keine herberge

ausser scbloss Fellon."

 

1
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stelle, wo von frundlike und lefflike medesamicheit und bywesen

die rede ist, wird wohl das selbe wort gemeint sein auf das

mich Verdam verweist. Durch den artikel medesam in seinem

Mnl. Woordenboek dürfte allerdings die möglichkeit eines metsam-

heide »freundlichkeit, freundlicher Umgang" für unsern text ge

rechtfertigt sein. Indessen scheint diesem midisam der begriff

des mildfreundlichen, gutmütigen vor allem anzuhaften, der mir

in diesen Zusammenhang nicht sonderlich passt. Dazu kommt

der Wettbewerb eines anderen wortes, das unter umständen

graphisch gar nicht von dem verschieden ist, was hier als

metsamheiden gelesen ist, nämlich nietsamheiden. Nietsam ist al

lerdings nach dem Woordenb. bis jetzt im Mnl. auch nicht

belegt, doch scheint mir unsere stelle nachdrücklich genug we

nigstens für die möglichkeit zu sprechen, dass dies wort, ahd.

nietsam »desiderabilis, angenehm", as. niudsam »hübsch" auch

mnl. noch lebendig gewesen sei. Nietsamheide wäre hier wohl

am zutreffendsten mit »reize" zu übersetzen. Das grundwort

niet gebraucht der Verfasser in der bedeutung »eifer" öfters,

z. b. II 956; 3922.

II 6020 staie ist vielmehr das afranz. (e)stage; vgl. wegen

der Schreibung z. b. 10583 Gaies = Gages. Das lehnwort war

schon im Mnl. weiblich, wie die neuere form étage im Nl. und

Deutschen. Man hat für das entlehnte staie = stage, staedse ,

sonst »tribüne, erhöhter platz", die hier notwendige bedeutung

bezweifelt. Aber ohne grund, denn dem auf einer bildung

*staticus von stare beruhenden worte kommt die bedeutung

durchaus zu; im Afrnz. sind belegt u. a. »wohnung, verbleib

platz, auch aufenthalt in abstractem sinn ; aufenthaltsort, Stand

ort". An unserer stelle kann »platz" in mehr abstractem sinn

gemeint sein oder auch »der für eine einzelne person besonders

zugerüstete platz". Eine andere erklärung für staie bleibt gar

nicht übrig. Jedesfalls sollte man es heute nicht mehr in diesem

text als lautliche entwicklung eines wortes stade »platz" erklä

ren, das zudem gar nicht einmal besteht.

Die bedeutung von livecheide II 7189 und sonst würde ich

 



Aub dem Wortschatz der Kopenhagener St. Lulgart 289

etwas einfacher umschreiben als der herausgeber: livech ist »am

leben seiend", livecheide das entsprechende substantivum, also

»das lebendigsein"; so was hare al benomen van livecheiden die

gedane »sie hatte das aussehen des am leben seins verloren, sie

zeigte die totenfarbe oder ein totenangesicht".

Arger(e) II 9925 ist keineswegs ein unserm ärger entspre

chendes abstractum sondern nicht anders wie II 12205 das

nomen agentis für den teufel, und zwar in der bedeutung

»Schädiger", nicht »verderber".

In uut chelkine II 11200 ist das erste u um so eher als v

zu nehmen, als uu in unserer handschrift keine Schreibung für u

ist. Wir haben es dann höchst wahrscheinlich mit einem dimi-

nutivum des wortes vutsel, futsel bei Eiliaan, nwestflära. futsel

»fetzen" zu tun. Die formen der mittleren consonanten lassen

sich für unsere handschrift nicht mit aller Sicherheit bestimmen,

doch kann tatsächlich vutchelkine gemeint sein, mit ch als zei

chen für scharfes s, wofür die hs. öfters c, in geecele, loecen,

Prucen u. ä., einmal auch sc und in chinxen III 3339 gleichfalls

ch hat.

III 12766 ist verssaget zu lesen mit ss für scharfes s, wie in

den Inleiding XLIV angeführten beispielen, ferner z- b. ver

ssaget II 1723; 1758, gessalueert II 12362; III 808. — III 855

scheint gerivet nicht zu passen, während geriset in der alten

bedeutung »zukommen" sehr passend wäre. — III 4572 ver

duren ist »überdauern, überleben", das selbe was 4636 mit

verleven ausgedrükt ist.

II 11867 verwraclitt »ingesloten, weggeborgen", auch 12935,

kommt nicht von verwerken sondern, wie die form verwrachtet

II 12040 beweist, von verwrachten, einer ableitung von *wracht

»einfriedigung, zäun". Fürs Mnd. werden wrechte und wrechtunge

»zäun, einfriediging" angeführt, n.westfäl. frächtung »einfriedi

gung von weiden und ackerland". Doch ist das angebliche

wrechte wohl nichts anderes als der plural jenes wrackt, wone

ben im östl. mnl. und mnd. auch wrucht (eigentlich fries.?)

vorkommt. Das collective gewrechte, auch mnd., ist im Teutho-

19
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nista ausgiebig bezeugt als >einfriediguug, zaun, eingefriedigter

ort, schafpark, schranke im gerichtssaal und ara altar" (s. Ver-

dams ausgabe). Das von wrechtunge vorausgesetzte verbum, mnl.

wrochten findet sicb auch im alteren Nd. : Westhoös Dortmunder

Chronik (Chroniken d. deutschen Stadte, Bd. 20) s. 421, 11 ff.

Die van Dortmunde seint uetqezogen und hebben nicht ge

ringen tael van tunen dale geretten, damit unbillicher wise etliche

gemeine heiden und weiden, so in behoef der gemeinen verschajFet

[wohl burschaft zu lesen] to Brechten und ander darumb her

unbewrechet [wohl in unbewrechtet zu bessern] solten open liggen,

umbtuent worden; und dusses lants also umbtuent und betoreck-

tiget heft ungeceerlich over 200 morgen lants in sich gehat. Mit

diesem bewrechten, bewrachten berührt sich raerkwürdig betcer-

fcen, das im Mnl., Mnd. und Mhd. dieselben bedeutungen hat

wie jenes. Von den formen bewrachte, bewracht und, wenn wir

nach dem nomen wrucht auch ein bewruchten, beiorochten au-

nehmen dürfen, so auch von den formen bewrochte, bewrocht

wird also kaum zu entscheiden sein, ob sie zu dem einen

oder dem andern gehören. Ist das subst. wracht gleich germ.

wraht, so kann es, wie ich schon in meinem Etym. Wdb.

unter wreken angenommeu habe, zur sippe von rachen gehö

ren ; vgl. besonders gr. tlpyttv neinschliessen", t\pyy.èc, tiptere

»verschluss, gehege", skr. vrjdnam sumhegung, umfriedigter

platz", vrajds szaun, umhegung, stall", ir. fraig »wand", gael.

fraigh »wand aus flechtwerk". Auch ags. wraxlian, fries, wraxlia

«ringen, wursteln" kümen in betracht. Als germ. *wraht aus

*wranht dagegen könute es sich zur sippe von engl. to wrench,

nl. wringen und als *wraiht — mit entwicklung des vocals wie

in fracht — zu got. wraiqs und der sippe von nl. wreef oder

wriggelen, wrikkelen fügen. Ob wrucht etwa secundüres u für

e haben kann oder alten ablaut enthalt, weiss ich nicht zu

sagen. Die zusammenstellung unserer sippe mit gr. i'pyeiv bleibt

aber wohl das wahrscheinlichste.

II 694 bedeutet ter vighen leggen, wie mir scheint, »mit der

feige (oder feigbobne) vergleichen", wie sonst legghen mit teghen
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gebraucht wird, Mnl. Woordenb. IV 319 no. 6. — II 1504

und 8285 ist warr statt wart zu leaen ; das richtige stebt6113;

11643. Entsprechend ist II 8060 darr zu schreiben statt dart.

— II 2506 wohl geknüt statt geknikt, wie auch sonst steht,

z. b. 2562 — II 7151 ist tride eher für stride verschrieben.

Jedesfalls scheint mir cride mit der auffassung des herausgebers

abzuweisen.

Ich benutze die gelegenheit, um noch II 1640 f. zu verbes-

sern, wo anders zu interpungieren und goet von ondergaen ab-

hangig ist, sowie 5740, wo, mit vorangehnden punkt Dinwech Vant hi gelesen werden muss. Es ware aber ausser-

dem noch eine reihe anderer stellen in ordnung zu bringen

durch andere interpunction oder sonstige kleinere anderungen,

anderseits auch öfters der text gegen anderungsvorschlage des

herausgebers zu verteidigen.

Bonn. j. FRANCK.



292 J- Heineius, Naar aanleiding van een gedicht

NAAR AANLEIDING VAN EEN GEDICHT VAN HUYGENS

EN EEN GEDICHT VAN HOOFT.

In de standaarduitgave van Constantijn Huygens' poëzie, die

we aan Dr. Worp te danken hebben, komen op blz. 302 vlgg.

van deel I twee gedichten van 't jaar 1623 voor, waarvan 't

eerste (zonder opschrift) begint met: sMuyden, ick kom", en 't

tweede tot titel heeft: Op een' mis-luckte Muydsche reyse, ver

mits het afwesen des heeren drossarts Hooft v). Het eerstge

noemde wordt door Dr. Worp, om redenen die hij blz. 302

noot 2 opgeeft, op het midden van Mei gesteld. Het zij mij

vergund, hier een andere dateering voor te stellen.

De gebeurtenissen hebben zich als volgt toegedragen. Den

13den Februari 1623 kwam Huygens, met 't gezantschap waar

van hij secretaris was, uit Engeland terug s). Thuisgekomen

verlangde hij al spoedig Hooft, den eerste onder zijn Amster-

damsche letterkundige vrienden, op 't Muiderslot te gaan be

zoeken; maar zijn wensch werd eerst na vrij wat weken vervuld1).

Eindelijk ging hij op reis; via Haarlem kwam hij te Amster

dam, en werd daar met open armen ontvangen door zijn ken

nissen onder sd'Amstelandsche jeught", met wie hij heel wat

glazen moest ledigen 4). Maar hij rukte zich uit dat gezelschap

los, voer naar Muiden, en ... . vernam bij zijn aankomst dat

Hooft afwezig was !

Die teleurstelling gaf hem 't tweede van de bovengenoemde

gedichten in de pen; in dat aardige vers draagt hij 't Muider

slot, den »onthoofden Romp", op, Hooft bij diens terugkomst

het mislukt bezoek te melden, en hem, zooals in 't handschrift

1) Beide ook in ie Korenbloemen, uitg. 1672 blz. 491 vlg. en 455 vlgg., en in de

Pantheon-uitg. dl. III'; het laatste ook in de uitg. van 1658, blz. 223 vlgg.

2) Dagboek (bijlage van Oud-Holland, 1885) blz. 10.

3) Mis-luckte Muydsche reyse vs. 27— 30.

4) Aldaar vs. 34—38.
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oorspronkelijk te lezen stond '), ugoeden Avond" te wenschen.

De Mis-luckte reyse is den 23sten Juni vervaardigd 2), blijkbaar

denzelfden dag van 't vergeefsch bezoek of althans heel kort

daarna; immers, had Huygens zijn schrijven lang uitgesteld,

dan had hij kunnen verwachten dat Hooft weer hoog en droog

thuis zat, en dan ware het heele gedicht dwaasheid geweest

We mogen dus aannemen, dat Huygens' bezoek omstreeks 20

Juni, waarschijnlijk den 239ten heeft plaats gehad.

Aan dat bezoek is zijn verblijf te Amsterdam voorafgegaan.

Lang zal dat niet geduurd hebben, want 't gezelschap van de

jongelui daar beviel hem maar matig 3) ; en ook zou hij bij

een langdurig verblijf allicht van een der vrienden van Hooft,

die ook zijn vrienden waren, vernomen hebben dat de Drost

uit Muiden afwezig was. Hij moet dus in 't midden van Juni

van den Haag naar Amsterdam zijn gereisd.

Op die reis nu, tusschen Haarlem en Amsterdam, heeft Huy

gens de regels: >Muyden, ick kom" enz. gedicht4).

Dr. Worp heeft zijn dateering van het midden van Mei ge

grond op een uitdrukking in de Mis-luckte reyse; in vs. 27—30

nl. lezen we

Dat die (d. i. Huygens) zess en zoo veel weken

Heeft gehongert nae sijn (d. i. Hooft's) spreecken,

Sints hij. deser zijde 't Natt,

Hollands oever jongst betradt;

zess en zoo veel weken zouden nl. 12 weken zijn, en, zooals we

zagen, had de dichter den 13(,en Februari d Hollands oever be

treden". Maar zoo precies behoeven we Huygens' woorden niet

op te vatten ; zes (en ook zeven) is bij hem meer dan eens een

onbepaald telwoord ; zoo in :

1) Worp, t. a. p. blz. 303 noot 1, 1.1/. 305 noot 1.

2) T. 1. a. p.

3) MU-luckte reyte vs. 35—87.

4) P. C. Hoofts Brieven, uitg. Van Vloten, I blz. 446. Huygens' Wederantwoord

tegen des /?«*. P. C Hooft» aenmerckingen op mijn Wederlegh, waaraan deze mede-

deeling is ontleend, it van Juli ; het Wederlegh zelf van Mei (t. a. p. blz. 443).
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onderbleven Rijmen

Dier men sess aen seven lijmen

En voor een doen geilen souw

Die ten nauwsten tellen wouw1),

en in:

Luyt, mijn' voorspraek by de Meisjes,

Die wel ses, wel seven reisjes

Seven knechjes wel-gepaert,

Om een boompjen hebt vergaert J).

Zes» en zoo veel is dus wat den vorm betreft te vergelijken met

onze uitdrukking honderd en zooveel, en beteekent verscheidene.

Veertien dagen nadat Huygens het Muiderslot bad opgedra

gen, Hooft uit zijn naam «goeden Avond" te wenschen, kwam

de Drost op 't kasteel terug 3). Huygens' groet beantwoordde

hij met een gedicht «Dankhebt voor den goeden avont vanden

H. C. Huigens gewenscht in mijn afwesen van Mujden" 4). Hij

begint met de betuiging van zijn geloof (hoe kon 't anders bij

iemand die dicht bij de echo van Muiderberg woonde!) aan

sprekende boomen, steeuen, bergen en dalen. «Konden deze

hun gehoorde les maar lang genoeg onthouden, ze zouden

sstaedigh snaetren" ". Huygens trouwens vond sbergh en

daelen"

soo vernuftigh,

Dats' hun' les onthielen lang

Drie maetslaeghen van een zang.

Vasthart 5) meen ick. 'T was ten tijde

1) D. i. ontbrekende rijmen, (zoo gemakkelijk te vinden) dat men er verscheidene

bij elkaar zou kunnen brengen, en dat hij die nauw rekent (in zulke zaken) ze (hoog-

ziens) voor één (rijm) zou laten gelden. Worp II bil. 117, va. 75—78 (= Korenbl.

uitg. 1658 blz. 199, aitg. 1672 blz. 440; Fantheon-uitg. dl. III, 3de dr. blx. 78).

2) Eerst had H. geschreven: .zoo menich duysent reysges | Duysent kneebges"

(jongelui). Worp I blz. 162, vs. 17—20 (= Korenbl., uitg. 1658 blz. 251 vlg., uitg.

1672 blz. 468; Panthcon-uitg. dl. III, 3de dr. blz. 80).

3) Zie vs. 29—32 van 't zoo dadelijk te noemen gedicht.

4) Gedichten van P. C. Hooft, uitg. Leendertz-Stoett, I blz. 187 vlgg.; ook in

Korenbl., uitg. 1658 blz. 226, uitg. 1672 blz. 456, Pantheon-uitg. dl. III', blz. 127.

5) Vertaling van Huygens' voornaam en spreuk Constantijn en Constanter.
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Als hij golf zijn' brujdt ontvrijde,

En het huwlijck maekte klaer

Tussen Oceaen en haer

(vs. 18—24).

Deze regels zijn, meen ik, totnogtoe niet voldoende ver

klaard. Toch is Hooft's bedoeling niet twijfelachtig. De sbruid

van de golf" is de republiek Venetië, die jaarlijks door een

zinnebeeldig huwelijk met de zee verbonden werd. Het huwlijk

tusschen de Bruid van de Golf (de Adriatische zee) en den

Oceaan is 't verbond dat Venetië in 1620 sloot met de Repu

bliek der Vereenigde Nederlanden, wier bestaan op 't nauwst

met den oceaan verbonden was1); Huygens »maekte", als se

cretaris van 't gezantschap dat 't verbond tot stand bracht,

dat huwlijk »klaer". En wat eindelijk de »vernuftighe" bergen

en dalen betreft, die eerst na drie maten de klanken terug-

kaatsten, die lagen, en liggen, aan den Rijn in de buurt van

Oberwesel. Huygens zelf maakt in het dagboek dat hij van

zijn reis naar Venetië gehouden heeft, van 't feit melding in

de volgende bewoordingen : »Nous prismes plaisir a faire sonner

la trompette de la cavaillerie 2), pour entendre les admirables

resonances de ces pierres, dont 1'eccho nous bailloit loisir de

distinguer plus de trois raesures apres la derniere cadence de

la trompette; quand nous deschargeons nos pistolets Ie tiuta-

marre en suivit plus creux et long que celuy d'aucun canon" 3).

Gouda, October 1903. j. hkinsiüs.

1) Zie over dat verbond o. a. Blok, Geschiedenis van het Nederlandtche Volk,

IV blz. 233.

2) De ruiters die 't gezantschap moesten beschermen.

3) Journaal, medegedeeld door Dr. Worp in Bijdragen en Mededeelingen van het

HiitorUch Genootschap, XV bit. 72.
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EENE VERBETERING IN DEN TEKST VAN HUYGENS

(Hofwijck, vs. 2261 ]).

In eene der onderhoudende, in den echten volkstoon gevoerde,

gesprekken waarmede Huygens de beschrijving der verschillende

deelen van zijn buitenverblijf afwisselt, vinden wij een regel,

die bij eene oppervlakkige lezing geen aanstoot geeft, doch die

— ik zeg niet: in dezen vorm niet aan zijne pen kan zijn

ontvloeid of liever ontsnapt, maar — onmogelijk de uitdrukking

kan zijn van des dichters eigenlijke bedoeling. Hij komt voor

in dat gedeelte, waar Huygens, op zijne wandeling aan zijn

geliefden Vliet gekomen, de op- en aanmerkingen beluistert,

gemaakt door voorbijvarende schippers over de rijke lui in het

algemeen, en den »Man op Hofwijck" in het bijzonder. Een

van hen, die den rijkworders van zijn tijd een niet al te best

hart toedraagt, zegt op een vrij luiden toon, zóó dat Huygens

zijne woorden hooren en desverkiezende in zijn zak steken kan,

tot >Claes sijn knecht die op 't vooronder staat" (dl. 4, bl. 322,

vs. 2256 vlgg. der uitgave van Worp):

„lek sie wol, dieder maer sen lijf wat naer en stelt,

Eer j'omsiot, ben je rijck; en kussen mit en wape

Maeekt alle kunste goed; daer meugj' op zitte schrapo

Totdat je Troortje 2) barst en wordt en Ys're kist

Met seuve grendele. en word je na gevist,

Die 't lake doon 't soo wel as die je 't stick verwijte,

Soo wordt'er niet eklapt".

1) Volgent de uitgave van Worp, die eenige regels met die van Eymael verschilt.

E. heeft zich tweemalen vergist, nl. bij vs. 405, waar hij zich één regel heeft ver

teld, en bij 750, dat onmiddellijk op 740 volgt in plaats van 745. Ook is vs. 2256 :

.lek sie wel, dieder maer sen lijf wat naer en stelt" bij vergissing in zijne uitgave

overgeslagen.

2) d. i. spaarpot, uit «tresoor". Het woord is met tritsoor, fra. drettoir, samen-

gevallen: zie Kil. en Oudemans op het woord.
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De laatste regels moeten natuurlijk beteekenen: »eu gesteld

dat je nagecijferd of nagerekend wordt, dat je gangen worden

nagegaan, (daar behoef je volstrekt niet bang voor te wezen,

want) zij die ér wat op te zeggen hebben doen het net even goed

als zij die ze er van beschuldigen, als diegenen aan wie zij die

oneerlijke praktijken te laste leggen". Welnu, zal men zeggen,

dat staat er ook. Ik antwoord: de bedoeling van Huygens is

zoo duidelijk, dat men onwillekeurig de woorden anders ver

klaart dan ze er staan. Immers door de beide deelen van den

voorlaatsten regel »die 't lake" en »die je 't stick verwijte"

worden precies dezelfde menschen aangeduid, terwijl er juist

twee verschillende soorten van lieden geschilderd moeten wor

den: »zij die het verwijt doen" en »zij tegen wie het verwijt

is gericht". Toch vinden wij deze lezing in alle uitgaven en

heeft niemand der verschillende bewerkers aan den regel aan

stoot genomen en door eene aanteekening op het onjuiste van

den overgeleverden tekst opmerkzaam gemaakt. Moet men hier

uit afleiden dat er eene andere verklaring mogelijk is, waarbij

men de woorden van Huygens niet behoeft te veranderen? On

mogelijk is zij niet, doch ik voor mij vind die uitlegging zoo

gewrongen en onnatuurlijk, dat de aanvaarding er van mij toe

schijnt een te dure prijs om daarmede de feilloosheid van een

tekst te koopen; zij kan slechts deze zijn: >die 't (het na-

visschen) laken doen het evengoed als zij die een ander het

oneerlijk verkrijgen van rijkdommen voor de voeten werpen ;

zóó erg wordt er niet gebabbeld". Neen, het feit dat geen

enkele der uitgevers zich aan den regel heeft gestooten en dat

ook ik zelf eerst na herhaalde lezing de fout heb opgemerkt,

is een bewijs, hoe natuurlijk en voordehandliggend de fout

is en dat zij dus ook aan Huygens gemakkelijk heeft kunnen

ontsnappen. Om de uitdrukking der woorden met de be

doeling van den dichter in overeenstemming te brengen, moet

men lezen :

Die 't laken, doen 't soo wel als die te 't stick verwijte,

d. i. »als zij aan wie ze het stuk, het feit te laste leggen.
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Indien wij in een dergelijk geval, nl. van eene onbetrouw

bare of gewantrouwde lezing, te doen hebben met een tekst nit

den tijd vóór de uitvinding der drukkunst, dan is onze eerste

vraag naar de lezing van het handschrift waarnaar de tekst is

uitgegeven. Bij een na dien tijd verschenen werk, dat door den

druk is verspreid, zijn wij veel minder gewoon te denken aan

eene vergelijking met het handschrift van den dichter of schrijver,

vooreerst omdat dit in de meeste gevallen niet is bewaard, ten

tweede omdat alsdan de verhouding van een tekst tot het

handschrift hemelsbreed verschilt bij vroeger. Aan den druk

wordt het eigen werk, de autograaf van den dichter of schrijver,

ten grondslag gelegd, terwijl die uit een vroegeren tijd bijna

nooit is "bewaard, zoodat men daar te doen heeft met een af

schrift uit de tweede, derde enz. hand. De druk wordt bezorgd

in den regel door den schrijver zelf, of door tijdgenooten die

nauwkeurig het handschrift met den tekst vergelijken en zorg

vuldig waken tegen het insluipen van fouten of bedorven lezin

gen. Toch behooren de laatste ook in den tijd na de uitvin

ding der drukkunst niet tot de onmogelijkheden. Heeft niet

nog onlangs mijn vriend Naber zich en ons vermaakt door

het maken van »emendationes palmares" in den tekst der brie

ven van Potgieter ? l). En staat niet in sommige uitgaven van

Vondel'8 Leeuwendalers, ook in die van Verwijs en mij, uitge

geven in de «Nederlandsche Klassieken", in vs. 230 eene ver

keerde lezing, die den zin verduistert, nl.

(de Wildeman) geeft u een gezicht

Gelijck door een lantaeme een kaers bij arontlicht,

in plaats van

Gelijck door een lantaerno een kaers bij avont licht»)?

De lezing in Huygeus' Hofwjjck zou dus zeer goed een ge

volg kunnen zijn van eene vergissing, waaraan de dichter zelf

1) In Gids van 1903, n°. 4, op bl. 8 van den afzonderlijken afdruk van zijn op

stel: .Twee trouwe Vrienden" (Potgieter en Huet).

2) Vgl. over de plaats Eymael in Noord en Zuid 13, 199 vlg.
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hoegenaamd geen schuld heeft. In het nu besproken geval kunnen

wij hieromtrent bij uitzondering volmaakte zekerheid verkrijgen,

want het handschrift van het gedicht is bewaard : het bevindt zich

sedert den dood van den laatsten eigenaar, Royaards van den Ham

te Utrecht, in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage '). Al

daar berust, behalve een gelijktijdig afschrift, dat niet van

Huygens' hand is en waarnaar de eerste uitgave van Hofwijck

is gedrukt, ook het klad van het gedicht, door Huygens eigen

handig geschreven. Dat handschrift heeft niet, gelijk men ver

wachten zou, tot voorbeeld gediend aan Worp's uitgave; het

was, toen de bewerker het noodig had, toevallig zoek, maar is

later weer even toevallig terecht gekomen 8). De tekst van

Worp is dus dezelfde als die der eerste uitgave, maar in dl. 9,

bl. 26 vlgg., heeft hij de collatie van het eigenhandige klad

van Huygens medegedeeld. Dit brengt ons echter, evenmin als

het oude afschrift, de verrassing die ik had gehoopt: zij hebben

beide dezelfde lezing, nl. »die/e 't stick verwijte". Er blijft ons

dus niets anders over dan aan te nemen dat de dichter zich hier

heeft verschreven, want »die se 't stick verwijte" is het eenige

dat hier de bedoeling van Huygens juist weergeeft en in den

samenhang past. Een ieder die overtuigd is dat dwalen men-

schelijk is en eene verschrijving niet tot de zeldzaamheden be

hoort, zal met mij van oordeel wezen dat het veel natuurlijker

en eenvoudiger is, in den regel uit Hofwijck eene vergissing

aan te nemen van Huygens, die voor een hem uitgereikt brevet

van onfeilbaarheid ongetwijfeld gracieuselijk zou hebben be

dankt, dan te trachten door eene gewrongen en onbevredigende

verklaring eene overgeleverde tekstredactie te redden, die tegen

het gezond verstand indruischt.

Het zou wel geschikt zijn, indien ik door eene andere ver-1) Dat het hs. van Huygens in het bezit was van Royaards van den Ham was

ons bekend door eene mededeeling van wijlen Prof. Moltzer in Tijdtekr. 5, 306 over

de dateering van Hofwijck.

2) Zie Worp's uitgave, dl. t, bl. 266 noot, en dl. 9, bl. H.
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gissing van Huygens de boven aangetoonde nog aannemelijker kon

maken. Dit kan ik evenwel niet, doch wat ik wèl kan, is soort

gelijke vergissingen uit andere schrijvers bijbrengen. Vooral in

het gebruik van voornaamwoorden komen zij voor, zooals de

hier volgende voorbeelden duidelijk zullen aantoonen ; daaronder

zijn er, waar de dichter of een afschrijver — hetgeen voor

het werkelijk voorkomen der vergissing op hetzelfde neerkomt

— evenals boven Huygens iets geheel anders schrijft dan hij

bedoelt, zonder dat hij het bemerkt.

In eene geestige satire op de middeleeuwsche knechts, geti

teld : » Van den XII wel dienenden cnapen" (Denkm. 3, bl. 94 vlgg.),

vindt men ook de karakterteekening van den dienaar, die een

steeds wakend oog houdt op de gezondheid van zijn meester

en de hem voorgezette spijzen uit een hygiënisch oogpunt aan

een nauwgezet onderzoek onderwerpt. De slotregels (101 vlg.)

luiden :

Dus heeft mijn heere dien hij vrient scijnt,

Maar om sijns selfs profijt hi pijnt.

Kausler heeft reeds opgemerkt, dat men in plaats van dien

hi lezen moet die hem; de bedoeling kan geene andere zijn

dan deze: >aan hem heeft de heer iemand die hem welwillend

gezind schijnt, die den schijn aanneemt van zorgvuldig op zijne

belangen te letten, maar intusschen is hij daarmede op eigen

voordeel bedacht".

Gielis van Molhem, op het voetspoor van den Franschen

Reclus de Moliens, moraliseerende over de gelijkenis van den

rijken man en Lazarus, zegt, vs. 622 vlgg. van den Rinclus:

Mor die arme, diemen niet en kent,

Als men hem smadelee oprent,

Verdreecht hijt wel, so os God aldaer,

Dien hi ene hemelsche crone anesent,

Ende den riken, in doochden vèrblent,

Wijst God ter hellen oppenbaer.
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Bedoeld is:

Die hem ene licmelsche crone anesent '),

In den tekst van Hein van Aken's Limborch, VII, 920 :

Soo wat riddren diene becande

Die hem wel ghehandelt heeft,

Groten prijs hi hem gheeft,

moet voor diene gelezen worden die (of dien) hi. De beteeke-

nis is: >al de ridders die hij wist of vernam dat zich uitste

kend gehouden hadden, werden zeer door hem geprezen". Het

andere hs. (B.) heeft de juiste lezing: »so wat ridder he be-

kande de sich wael geproeft heeft" s).

VIII, 1503: Ooc geraecti Demophon weder

In die kinmiere (P), dat hi ter neder

Viel achter sijns paerts stert,

wijst de samenhang uit dat geraecti veranderd moet worden in

geraecten, en dat > Demophon" subject, niet object is; hs. B.

heeft »gerachden".

Vooral merkwaardig is eene plaats uit den Limborch, waar

evenals in den regel van Huygens tweemaal hetzelfde wordt

gezegd, nl. VII, 1287 vlgg.

Doe ghingen si hem onderslaen;

Mettien vergaderden si 3) saen

Ane Demophon den coninc,

Diene swaerlijc ontfinc,

Soo deden Demophon weder.

1) De LIe strophe van het ofra. gedicht is slechts voor den zin te vergelijken;

aldaar staat »Et toi, povres, (sueffre uit petit!) Atent paredis delitans".

2) Vgl. Tijdtchr. 8, 208 en Verst, en Meded. Kon. Akad. 1887. (3e R., 3e Dl.),

bl. 342, waar nog andere voorbeelden van verwarring van voornaamwoorden worden

medegedeeld. Zie nog Troyen dl. 1, vs. 5591: altoes lach hy (Adiilles) in haeren

(Deutamias) scoot, of hy sach haer in die oghen; sus nauwe decde hy (/ sy) hem

poghen"; dl. 1, vs. 6392: als hy (l. ie, Achillei), dan was herde moede, prijsde hy

(CAirm) niy als die vroede"; 2,23531: .Hy (/. My) begrijpt mijns zelfs sin"; 23546 :

•Got wonts, hoet hem (/. my) vergaen sal"; 3,31065: .nyemant en vemoyet sijn

(I. mijn) scade"; 2, 26897: 'en had ghedaen sijn (/. mijn) hande, u stareke scilt . ..

en waer daer niet eenre bonen weert" ; 27538 : .laat dien wijch, dat is diju (/. mijn) wille" .

3) Si ontbreekt in den tekst.
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Het is duidelijk dat hier de bedoeling van den dichter on

juist is weergegeven, en dat men lezen moet:

Anc Demophou den coninc,

Dien hi swaerlijc out fine;

Soe deden Demophou weder,

anders zou Demophou tweemalen de aanvaller zijn. Hs. B. heeft

ook hier weder de juiste lezing bewaard,

An Demophon den coninc

Den ie swaerlijc untlinge,

So dede eme Demophon widder.

Hoe gewoon ditzelfde verschijnsel ook in de omgangstaal is,

is aangetoond door Prof. Meringer uit Weenen, die in een in

teressant boekje, getiteld >Versprechen und Verlesen" heeft na

gegaan de verschillende wijzen waarop en de oorzaken waar

door men zich in het spreken, lezen en schrijven vergist, en

aangetoond heeft, dat sommige der oorzaken, waardoor indivi

dueel*; vergissingen ontstaan, ook in het groot in de taal zelve

worden waargenomen : dat men er, om een voorbeeld te noemen

den invloed uit verklaren kan, dien ook niet onmiddellijk na

elkander voortgebrachte klanken (nentfernte Laute") op elkander

kunnen uitoefenen" !). Van soortgelijke vergissingen in de ge

sproken taal als ik uit de geschrevene aantoonde geeft Meringer

voorbeelden op bl. 79 vlgg. Aldaar zegt hij — hetgeen ons

ook voor de beoordeeling der plaats uit Huygens kan dienen —

»Bekannt ist dass kontrastierende Vorstellungen einander asso-

ciieren. So kommt man auch auf dem Wege der Substitution

dazu, das Gegenteil von dem zu sagen, was man gemeint bat.

z. B. Die Abende sind dann schon kurz (für lang). »Wir sind

für sie Luft, ich bin aber auch für sie Luft", sagte Rechtsan-

walt Stüber aus Dresden, einen falschen Gegensatz bildend *).

I) Stuttgart, 1895. 2) ald. bl. 165 vlgg.

3) Vgl. Troyen dl. 2, vs. 27805:

Ticrstc dat men wiste alsoeWarens alle die lade vroe,

Al«t gheen cleyn wonder en was,
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En op bl. 26: »Bei grosser Vertrautheit zweier Menschen wird

oft »mich dir" für »mir dich" und umgekehrt gesagt, was wohl

schon viele bemerkt haben werden. Eine gewandte Dame sagte

zu mir: . . . >stellte mich ihm" ... ah! >mir ihn vor". — Ein

Bettier, der ihm geöffnet hat ... ah ! dem er geöffnet hat".

Het is een zeer belangrijk onderwerp, dat ik hier slechts

even aanroer, al ware het alleen om de aandacht te vestigen

op de wenschelijkheid van het verzamelen van gegevens als die

in het boekje van Meringer en Mayer bijeengebracht zijn, omdat

men zeker kan wezen, dat men in de geschreven taal de eigen

aardigheden der gesprokene zich zal zien weerspiegelen en o. a.

de aard der fouten in vroegere hss. ons daardoor duidelijk zal

worden. Mijn doel met deze mededeelingen was thans afleen de

psychologische verklaarbaarheid der fout van Huygens aan te

toonen. Doch het overtuigendste bewijs daarvoor blijft toch

dit, dat tot heden niemand die het gedicht gelezen heeft, haar

had opgemerkt, hetgeen met andere woorden zeggen wil, dat

ieder op zijne beurt tot het begaan van eene dergelijke ver

gissing in staat zou zijn.

Leiden, Dec. 1903. J. verdam.

bedoeld is .gheen groot wonder". Zie over vergissingen die door eene ontkenning

ontstaan, waardoor het tegengestelde gezegd wordt van hetgeen men bedoelt, Tijdsehr.

19, 239 vlg. — De op de. vorige bladzijde voorkomende uitdrukking »luft fürjcmand

sein" heeft de beteekenis van .als het ware voor iemand niet bestaan, door iemand

genegeerd worden." Zij komt in het Wdb. van Grimm nog niet voor, maar behoort

b(j 7, g) waar luft vermeld wordt in de bet. .ein nichU". In denzelfden zin is in

het Mnl. teint in gebruik; vgl. Troyen, vs. 29545: .Herpen, vedelen — of alrehande

armoniën dat en is mer wynt teghen haeren sanc," en Alex. I, 47: »l)at van Troyen

dats maer wint jeghen dat men van desen (AUiander) vint."
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BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN ONS

MIDDELEEUWSCH DRAMA.

I.

Jan van Bevekley.

Eene herlezing van de Historie van Jan van Beverley, onlangs

vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde door

Dr. G. J. Boekenoogen opnieuw uitgegeven, heeft mij een

anderen kijk gegeven op dit merkwaardig voortbrengsel onzer

letterkunde dan ik tot dusver had. Vroeger heb ik het terloops

vermeld en toen gebracht tot de volksboeken in proza, waarvan

wij zoovele over hebben ; ik vermoedde toen wel, dat het nog

tot de 15de-eeuw'sche literatuur gerekend moest worden, doch

kon dat vermoeden niet tot waarschijnlijkheid brengen '). Dr.

Boekenoogen's uitgave heeft ons die waarschijnlijkheid gebracht;

zie bl. 43 der nieuwe uitgave. Bovendien heeft deze uitgever

nog ander licht doen opgaan: >In oudere gedaante" — dus

lezen wij op bl. 43 — »was het verhaal ongetwijfeld geheel

in verzen geschreven. De bewerker van het volksboek heeft deze

grootendeels behouden, doch sommige gedeelten werden door

hem in proza overgebracht. Verder heeft hij op verschillende

plaatsen ter verduidelijking eenige regels proza ingevoegd tus-

schen de verzen die dan natuurlijk doorloopen" (zie b. v. blz.

6 en 8, 12 en 13, 13 en 15, 17, 24). Dat de prozatekst echter

meestal een aantal versregels vervangt, blijkt uit lacunes die

ontstaan als men de verzen op zichzelf leest en uit het dikwijls

ontbreken van een rijmregel aan het slot of het begin van een

berijmd gedeelte." Het hier medegedeelde acht ik alleszins juist.

Ik voeg er aan toe, dat dit werk zich nog duidelijker vertoont

in zijn oorspronkelijk karakter van rtjmwerk, indien men er op

1) Gesch. der Ned. Lett. in de 16e eeuw, I, 364.
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let, dat het aantal der ons bewaard gebleven versregels 572 telt

tegenover 200 regels proza.

Een rijmwerk zal dit volksboek dus oorspronkelijk zijn ge

weest; doch van welken aard? Wanneer wij in het oog houden,

dat er in dit werk een vrij groot aantal personen voorkomt,

die eene bepaalde handeling in dialogen tot ontwikkeling

brengen, dan moeten wij wel gaan vermoeden, dat wij hier

te doen hebben met een drama. Immers, de toestand en de

verhoudingen zijn hier gansch anders dan b. v. in het volks

boek van Koekut en den slag bij Roncevaux, in dat van

Floris en Blancefloer en andere van dien aard. Die volksboeken

zijn bewerkingen in proza van oorspronkelijk epische rijmwerken ;

in het eerstgenoemde heeft men een deel der oorspronkelijke

verzen, zij het ook min of meer gemodernizeerd, behouden en

het overige weergegeven in proza; in het laatstgenoemde zijn

de verzen hier en daar in het bestaande werk gelascht met de

bedoeling het daardoor op te sieren. In Jan van Beverley daar

entegen zijn de dialogen en de daarbij behoorende ontwikkeling

der handeling het wezenlijke van het werk; het proza dient

slechts om hier en daar een deel van het oorspronkelijke beknopt

weer te geven of het verloop van de handeling te verduidelijken.

Het bovenvermeld vermoeden verkrijgt waarschijnlijkheid, in

dien wij er op letten, dat in dit werk telkens gewag wordt

gemaakt van handelingen, die wel op eenig tooneel moeten zijn

uitgevoerd, althans op vertooning wijzen. Zoo worden hier meer

dan eens, evenals in onze overige tooneelstukken, door de spre

kende personages handelingen aangekondigd, die ook inderdaad

worden verricht. In vs. 59—62 zegt »Jan des graven sone":

Nu toillic gaen werden een heremijt

Ende wille mi van alle der werelt saten.

Vrienden ende maghen willic laten

Ende wil gaen ligghen in een wout.

vs. 123—4 zegt Colette, zijne zuster:

Oerloef, broeder, ie wil gaen

Weder al tot om vaders hove.

20
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Zie ook hierbij ook vs. 131 —2. Van dieuzelfden aard is ook

vs. 200: »Ic sal haer rechtevoert gaen nemen dieven;" vs. 235:

»Ic wil gaen besoeken die romsche stede," 314: «daerom gaet

sonder langher letten" (ook vs. 362—3 en vs. 513).

Op andere plaatsen wordt blijkbaar gedoeld op een tooneel.

Zoo b.v. vs. 219, waar Jan na den moord op zijne zuster zegt:

»Want ie vinde hier al bebloet mijn mes;" vs. 401: >Nu ben

ie hier al by der stede // Daer ick die groote souden dede" en

alles wat daar verder volgt, nl. dat hij zal gaan kruipen als

een dier enz. ; in vs. 420 (dus zeer kort hierop volgend) zegt

. een jager van den nieuwen graaf van Beverley, die met zijn

meester en diens gevolg op jacht is, tot den graaf:

Nu sie ick dat meeste wonder groot,

Dat iek noyt en sach in desen foreeste.

Want, heere, ick sie een (dat) wonderlijckste beeste!

Ick soude mij daer af vervaren schier!

Het is dat wondorlijcste dier,

Dat mijn ooghen oyt saghen.

De graaf antwoordt daarop :

Gheringe! blaast den hooren! latei ons jaghen!

Ende laet die honden loopen daer na.

Nadat het »wonderlijc" dier — onze hermiet — door den

jager gevangen is en bij den graaf gebracht, zegt deze:

Dat is goet, siet, dat ghijt vaste bint,

Dat u niet en ontloope.

De jager antwoordt:

Neent, ie salt so vaste knoopen

Sonder eenich langhor beyen;

Dan sal iet neven my gaen leyen.

Siet, hoe ghemackelijck dal gheel.

Mag het dus reeds waarschijnlijk worden genoemd, dat wij

in Jan van Beverley te doen hebben met een op een tooneel

voorgesteld drama, die waarschijnlijkheid wordt tot zekerheid,

indien wij het oog vestigen op eene eigenaardigheid der rijm-

■
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schikking van dit werk, die ook in onze »abele spelen" voor

komt, doch hier nog niet werd opgemerkt. Die eigenaardigheid,

door Creizenach, in zijne voortreffelijke Gesckichte des Neuern

Dramas, Reimbrechung genoemd, bestaat hierin, dat een rijm-

paar gebroken wordt o. a. door de opkomst van eenig nieuw

personage; het laatste woord van het laatste vers, door een

der personages gesproken, rijmt dus telkens op het laatste woord

van het eerste vers, door een nieuw opkomend personage ge

sproken. Het was natuurlijk een hulpmiddel bij de vertooning,

om de acteurs door het rijmwoord opmerkzaam te maken,

wanneer het hun beurt was op te komen. Maar ook in de

onderscheiden tooneelen, niet slechts bij den aanvang, vindt

men reimbrechung; natuurlijk ter wille van het gemakkelijk

instudeeren en onthouden. Zoo besluit b.v. in Esmoreit de eerst

opkomende acteur, Robbrecht, de door hem uitgesproken passage

met dit vers:

Macli ie volbringhen dese dittc.

Meester Platus, die dan opkomt, vangt aan met:Waer sidi, hoghe gheboren cotiinc.

In Jan van Beverley is juist de aanvang der meeste tooneelen

verloren gegaan en weergegeven in proza, terwijl ook andere

deelen van sommige tooneelen op dezelfde wijze behandeld zijn.

Slechts op p. 6—8 (vs. 62—63) en p. 13—15 (vs. 162—3)

zien wij een paar op elkander volgende tooneelen door reim

brechung verbonden, en het is wel opmerkelijk, dat het tusschen-

gevoegd proza of niets van beteekenis zegt óf Diet meer dan

waarschijnlijk in eene tooneelaanwijzing was uitgedrukt. Doch

wanneer men ziet dat reimbrechung overigens door het gansche

stuk heen wordt aangetroffen (met uitzondering o. a. van lyrische

passages die, zooals ook elders in ons middeleeuwsch drama,

op zich zelf stonden) dan zal men wel met zekerheid mogen

aannemen, dat ook deze eigenaardigheid van vorm dit rijmwerk

als een drama doet kennen.
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Jan van Beverley zal dus geschrapt moeten worden van de

lijst der proza-yolksboeken en in het vervolg gerekend tot ons

Middelnederlandsch drama.

II.

Mededeelingen omtrent kerkelijk en geestelijk drama,

opvoering, inrichting van het tooneel, marionetten esz.

In het vlijtig bewerkt proefschrift van Dr. H. J. E. Endepols

is eene samenvatting gegeven van hetgeen ons tot dusver om

trent »het Decoratief en de opvoering van het Middelnederlandsch

drama" vooral uit de Mnl. tooneelstukken zelve is bekend ge

worden. Tevens zijn daar sommige tot dusver geldende opvat

tingen omtrent deze dingen getoetst aan hetgeen buitenlandsche

onderzoekers ons geleerd hebben. ') Ook in dezen is echter het

laatste woord niet gesproken. Over het algemeen valt er voor

het onderzoek en de bestudeering van ons middeleeuwsch drama

nog veel te doen. De vraag naar den oorsprong van dat drama

heeft het onderzoek te lang en te uitsluitend beheerscht; bij de

pogingen tot oplossing dier vraag is ook vroeger de prioriteit

van geestelijk of wereldlijk drama te zeer op den voorgrond

gesteld. Er zijn nog vrij wat elementen, die öf tot dusver zelden

of nooit in het debat zijn gebracht öf die eerst eenigen tijd

geleden ontdekt en nog niet in verband zijn gebracht met de

reeds bekende. Het komt mij weuscheljjk voor om iets van

hetgeen ik sedert ettelijke jaren hier en daar van dien aard

gevonden heb, tot gemeen goed te maken, ook in de hoop

daardoor misschien anderen op te wekken tot publiceering van

1) Ik maak van deze gelegenheid gebruik om te verklaren, dat in dit, op mijoe

aansporing en onder mijne leiding bewerkt, proefschrift eene voorstelling wordt ge

geven van het decoratief en de opvoering van het Mnl. drama, die in hoofdtaak

overeenstemt met hetgeen voortgezet onderzoek ook mij geleerd heeft. Dit gelieve

de belangstellende lezer in het oog te houden bij sommige hier voorkomende op

vattingen of voorstellingen die afwyken van vroeger door mij ttangeoomeiie in mijn;

Gesch. v. d. Ned. Letterkunde der l&de eeuio (o. a. in zake het tooneel van drie

verdiepingen, al is nog lang niet alles mij daar duidelijk).
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andere, in 't geheel niet of althans weinig bekende feiten, die

weer licht kunnen werpen op de hier medegedeelde.

a. Kerkelijk en geestelijk drama.

Over de vertooningen die betrekking hebben op of deel uit

maken van het kerkelijk drama is ons vooral door Wybrands

in zijne bekende verhandeling heel wat medegedeeld en wie

pogen wil zich eene voorstelling van het geestelijk drama te

onzent te vormen, zal steeds nog tot die verhandeling moeten

terugkeeren. Echter kan daaraan vrij wat worden toegevoegd,

dat tot dusver, voorzoover ik weet, niet bekend was. Aan de

belangstelling en de hulpvaardigheid van Mr. S. Muller Fz. te

Utrecht danken wij de volgende mededeeling uit den nog on

uitgegeven Ordinarius van den dienst in den Dom te Utrecht. ')

Uit die mededeeling blijkt dat reeds in de eerste helft der 13rf«

eeuw ook in Noord-Nederland op Driekoningen de ster in de

kerk vertoond werd, op Palmzondag een Christus-beeld op

een ezel gezeten werd rondgevoerd en op Hemelvaartsdag zulk

een beeld omhoog werd getrokken. De mededeeling zelve luidt

aldus:

„Theodoricus de Randenrode, 2) Major prepositns Trajectensis, qui de con-

sensu decani et capituli instituit officium, qualiter in Epiphania stella dticetur,

et in Pal mis ymago Christi in asino eqnitabit, et in Ascensione Domiui dicta

ymago ascendot, deputans rectori dicti operis pro labore XII maldra siliginis

et XXI [I amas eervisie, perpetuo de prepositura ministrandas."

Hierbij behoort deze mededeeling uit het Rechtsboek van den

Dom te Utrecht over het » officium ductoris asini": »Ad officium

1) Wybrands {Opmerkingen over het geestelijk drama hier te lande in de Middeleeuwen

p. 203) plaatst dezen Ordinarius ongeveer in het midden der 14de eeuw (.uiterlijk

vijftig jaar" na de Synode van Utrecht in 1293). Uit mededeelingen van den Archivaris

van Utrecht bleek mij dat het oudste deel van dit stuk c. 1220 moet gesteld worden.

Moll en Wybrands hebben wel het een en ander uit dit gewichtig stok medegedeeld,

doch het scheen mij wenschelijk een paar voorname passages in haar geheel en in

het oorspronkelijke hier te doen opnemen.

2) Deze Domproost stierf in 1247. (Mededeeling van Mr. S. Muller Fz.)
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istius pertinet parare sub expensis capituli ea, que aunt neces-

saria ad productionem stellae die Epyphanie Domini et pro-

ducere eam." ')

Eene aanzienlijke plaats werd onder de kerkelijke vertooningen

ingenomen door de onderscheidene handelingen met het heilig

kruis, dat dan de persoon van Christus moest voorstellen. In

den genoemden Ordinarius van den Dom vinden wij daaromtrent

eene uitvoerige mededeeling die ik hier laat volgen:

Completo officio expelluntur omnes layci de templo, quibus expulsis, dantur

duo stole duobus sacerdotibus, qui suscipiuut crucem et portant ante altare

sancte Marie. Et ibi sepulcro facto sepelitur. Et super sepulcrum ponitur

pallium magnum cum leonibus et due candele una ad capud et una ad pedes,

que non extinguuntur usque in diem resurrectionis quando cantatur Te dewn

Summo diluculo ante lucem surgent confanarii et excitabunt dominos tam

iu dormitorio quam in domibus. Postquam autem simul convenerint, dantur

duo candele duobus pueris et cappa sacerdoti uigra, si episcopus prcsens non

fuerit, et duo stole duobus sacerdotibus et thuribulum tercio puero cum iu-

censu. Qui omnes procedunt ad sepulchrum et duo sacerdotes cum stolis elevanf

crucem de sepulchro; tercius autem tenet thuribulum et imposita antiphona

„Cum Rex glorie" deferunt crucem ante altare sancti Johannis. Interim so-

nantur omnes campane et remanet ibi crux usque duin matutine incipiuntur.

Et cruce ibi posita pulsantur matutine secundum consuetudinem. — — —

In secunda autem lectione deferuntnr due dalmatice cum stolis et albis ad

sepulchrum et tres cappe et III thuribula Post „Gloriam Patri" tercii respon-

sorii precedunt duo pueri chorum cum ardentibus cereis et, omnibus in medio

stantibus, et angeli et muliercs explent officium suum. Quo facto incipit chorus

„Te Deum" et omnia reportautur que apportata fuerant."

Op deze handelingen met het kruis hebben nog een aantal

andere bewijsplaatsen betrekking, welke ik aantrof ten deele in

Dodt van Flensburg's Archief, ten deele in de Bekeningen der

Buurkerk te Utrecht, en in de Geschiedenis der Kerspelkerk van

1) Dit Rechtsboek samengesteld door Mr. Hufro Ustinc is uitgegeven door Mr.

S. Muller Fl. 's-Gravenhage, M. Nyhoff, 1895. Zie ald. bl. 96, Cap. XX. De hoofd

bronnen van Ustinc's werk zijn het Liter Camerae en de Statuten v. h. DomJtapitUI.

Het Lieer Camerae is tijdens het afdrukken van dit artikel verschenen in de reeks:

Oude Vaderlandtche Rechtsbronnen.
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St. Jacob te Utrecht, uitgegeven achtereenvolgens door Ridder

Mr. F. A. L. van Rappard en Jhr. Mr. Th. H. F. van Riems

dijk. Zoo leest men in de instructie van den doodgraver der

St. Jacobs-Kerk, die van 1492 dagteekent:

„Item opten goeden vrijdacb als dat ambocht gedaen is, sel onsen doet-

grever dat houtten dexxel dat over des heeren graft behoort te staen in onze

cruyswerck brengen ende mede alle reetschap die men om dat graft dan be

zigen zei, ende als dat graft gemaeckt is, zei hijt des middaechs altijt bewaren,

totter tijt toe die luyden weder inder kercken komen, ende als dat. graft ge-

broocken werdt, zal hij alle dinck weer brenghen op zijn behoorlicke stede". ')

Ontleend aan de Rekeningen der Buurkerk zijn de volgende

posten :

a°. 1443—4.

„Item gysbert aerntsz. geset om ons heren heylige graft 4 stalkeersen."

t. a. p. p. 74 (ook p. 92).

a°. 1485—6.

„Item noch geg. van een cleet in dat heilige graff te maken."

t. a. p. p. 170.

a°. 1490—1.

„Item geg. bomert van dat heylich graf te lichten opten goeden vridach."

t. a. p. bl. 178.

In de rekeningen der Claes-kerk te Utrecht, welke gepubli

ceerd zijn in Dodt van Flensburg's Archief (VI, 311 vlgg). vond

ik nog deze plaatsen:

a°. 1564—65. (ta.pl. bl. 341).

„It. aen handen Jan van Sterrenborch, van tryp, 't welcken verbesicht is

aen 't graff ens Heeren, dat men opten goede vrijdach in onsser kereke voordt

settende is, 4 gl. 2 st.

It. voor 't hout ende den arbeyt aen 't heylich graft gedaen, 't welcke ther

eeren Goodts opten goedeD vrijdach in onser kereke ghestelt wordt, Aert

Wyersz. voor den arbeyt eude 't hout, daertoe gedaen, bet. 2 gl. 5 st. (Vgl.

Mone, Schausp. des Mitt. II, 9 (o.).

Creizenach heeft ons in zijne Geschichte des Neuern Dramas

uiteengezet, welk een belangrijke plaats de profeten bekleedden

1) Gesch. v. d. Kerspelkerk van St. Jacob enz. p. 273. Dat de instructie dag

teekent van 1492, ia te vinden op p. 1 27.
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ia het middeleeuwsch drama, zoozeer dat er zelfs afzonderlijke

profetenspelen ontstonden. Bij de schaarschte van voortbreng

selen onzer dramatische kunst uit de middeleeuwen moeten wij-

dankbaar zijn voor elke aanwijzing, waaruit wij iets meer leeren

dan het weinige dat wij tot dusver weteu. Of er ook te onzent

zulke afzonderlijke profetenspelen hebben bestaan in den geest

welken Creizenach bedoelt, weten wij niet. Maar gewichtig is

het toch te mogen vaststellen, dat in de 15e eeuw ook te onzent

in een kerstmis-spel een viertal profeten opgetreden zijn. Wij

putten die wetenschap uit een protocol van den Notaris ten

Dom, P. Hasert, waar wij lezen :

Anno a nativitate Domini 1457 (in dictione V), die vero Sabbati que fuit

festum Nativitatis Christi hora yesperarum, fuerunt deputati infrascripti circa

festum Epiphanie proxime, videlicet: Rex flerodes: prepositus S. Petri ; nun-

cius: Egidius de Courcellis; Magi: archidiaconus noster, prepositus S.Johannis,

prepositus Aernhemensis; Prophete: Thomas Symonis, Johannes Koek, !Lam-

bertus Rijck et Henricus Bor. >)

Opmerkelijk is ook, dat wij hier eenige hoogere geestelijken

met name genoemd vinden als vertooners van een Kerstspel.

Bij gebreke van overgebleven tooneelspelen moeten wij ons

in menig geval behelpen met aanwijzingen in authentieke stukken,

vooral stedelijke rekeningen. Toch zijn ons die aanwijzingen

dikwijls al van veel nut geweest. Daarom acht ik het in het

belang van de geschiedenis onzer letterkunde hier mededeeling

te doen van eenige posten vooral uit stedelijke rekeningen, waarin

ons zulke aanwijzingen worden gegeven en die, voorzoover ik

weet, nog niet de algemeene aandacht hebben getrokken.

Driekoningen-spelen zijn ons, helaas! niet overgeleverd en

zij worden slechts zelden vermeld. Van belang is daarom deze

mededeeling omtrent een zoodanig spel dat in den aanvang der

15e eeuw te Utrecht vertoond is: »Merghen sel een spuel wesen

ten Doem, vanden heijlighe Drien Koninghen" (a°. 1414). Een

1) Mededeeling van Mr. S. Muller Fz.
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OpstandiDgs-spel wordt vermeld op bet jaar 1415: »dat men

des woensdaechs nae den heilighen Paesdach of cort daer nae

spuelen sel een spul op Buerkerchof van ons Heren verrisenisse." ')

Aan de stedelijke rekeningen van Dendermonde -) zijn ont

leend de volgende posten:

a°. 1399—1400:

„Item also gheoostumeert es dat men telken iiij jaren of so hier pleecht

te speelne om liefs Heeren verrysenesxe, up 't kerchof, herde devotelijc met

vele ghesellen daer mede spelende ende elc tsine segghende ende bewysende etc.

Stadsrek. 1409—1410.

„Item, ghegheven den heeren vander kerken in hoofscheden te verdrinckene

als sy een goed geestelyc spel ghespeelt hadden in de kerke."

(Priesters met ghesellen vander kerke).

Stadsrek. 1412—1413.

„Item, es eenen langhen tijd ghecostu meert dat telken iiij of V. jaren de

priestren ende de ghesellen van der Eerken pleghen te speelne smaendaghes

in de paeschdaghe de Verrysenesse Ons Heren . . .

Stadsrek. 1421—1422.

„Te weten es dat de priestren ende capellane van der hoogher kerken te

Denremonde, up den Palmsondach int jaer XX een spel speelden up stel

linghen biweerds den kerchovo van den verloren tone etc."

a°. 1467.

,De ghesellen van Sent Antonis in Sent Gillis hebbende ghemaeot de passie

ende legende van Sente Katheline ghaende in den ommeganc ende daartoe

hebbende ghemaect een huusken."

In den aanvang der 16de eeuw werd door eene weduwe uit

Dendermonde opgedragen aan de Rederijkerskamer De Leeuwrik,

jaarlijks »dans 1'enceinte du grand choeur" de Verryzenis te

vertoonen. *) Dit feit verdient opmerking, omdat daaruit blijkt,

dat de rederijkers dergelijke vertooningeu van de geestelijkheid

1) Dodt van Fleniburg, Archief VI, 76—78.

2) L'Eglise collegiale Notre-Dnme a Termonde par A. de Vlaminck (Pablications

Kitraonlinaires da Cercle Archéologique de la vil! e et de Tanden Pays de Ter

monde) Termonde 1898.

3) T. a. p. bl. 169.
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hadden overgenomen, en tevens dat op dien tijd door de Rede

rijkers in de kerk gespeeld wordt. Ook de verplaatsing van het

tooneel uit de Kerk naar buiten is een element van beteekenis

in de geschiedenis van het drama, en hoe meer gegevens wij

ook hieromtrent hebben hoe beter.

Uit de oudste stadsrekening van Heusden (a°. 1457) teekende

ik den volgenden post op :

„Den ghilden van Sinte Barbaren, van Sinte Katherijnen ende van Sinte

Aechten, omdat zij jaeilicx alsmen onze vrouwe draecht, lioir speelen maken

ende toereyden" enz. ')

In eene stadsrekening van Axel eindelijk van a°. 1519— 1520

vond ik dezen post:

Item betaelt Wulffaert Weyse, facteur van de retorycke dezer stede voor

tmaken ende stellen van de spele ende sprake vande sybillen, vande joden,

vaude drie coninghen ende ander personen van de processie ende ommeganck." *)

b. Inrichting van het tooneel, opvoering enz.

Ook de namen welke onze voorouders aan het tooneel gaven,

behooren ons belang in te boezemen. Dat het woord toonetl

vroeger tanneel (tineel) geweest is, zooals het onderzoek van

Dr. J. W. Muller ons heeft geleerd, is van belang ook voor

de geschiedenis van het tooneel. Want dat woord tanneel be-

teekende oorspronkelijk: >het versierde getimmerte, de estrade

of tribune" die bij eene of andere openbare plechtigheid, bij

blijde inkomsten enz. op de markt werd opgeslagen.

Later werd die benaming van lieverlede in verband gebracht

met het w.w. ioonen en toegepast op de stellage waarop een

of ander drama werd vertoond. Dat echter juist dit woord, dat

betrekking heeft op eene vertooning in de open lucht op een

of ander plein, het gewonnen heeft vau de overige benamingen

voor scena, bewijst wel hoe onze middeleeuwsche voorvaderen

1) Zie: Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kansten en Weten

schappen in Noord-Brabant, jaargang 1882, p. 126.

2) Zie: Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht 1868, bl. 312.
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zich de dramatische vertooningen dachten vooral als vertooningen

in de open lucht en voor elk toegankelijk.

Wat de overige namen betreft, zoo wil ik er even op wijzen,

dat wij in den Teuthonista het woord amphitheatrum vinden

weergegeven door: »eyn speelhuyss dayr men to allen syden

af ind op syen mach"; eene omschrijving van een tijdgenoot

der middeleeuwsche tooneeldichters afkomstig en reeds daardoor

van gewicht, doch die ons bovendien eene, zij het ook niet vast om

lijnde, voorstelling geeft van een middeleeuwsch tooneel. Een

gewoon woord was: sschavault" dat in beteekenis met tanneel

verwant is. Wij lezen b.v. »van den schavaulte vanden Reto-

rycke, tschavault vanden zotten." ') Een ander woord was : sghe-

rempte"; zoo b.v. in eene stadsrekening van Leuven van het

jaar 1444: »van den gerempte te stellen daer men tspel van

den nj Jerarchien op speelden ende dat, doent ghespeelt was,

tselve gerempte weder af te breken." a)

Opmerkelijk is het woord ordoys dat ik vond in de Historie

van Apollonius van Thyro: >Hy dede een ordoys maecken op

die plaetse daer alle dat volck quam om dese maghet tebesien;"

het staat hier ter vertaling van het woord scamna (banken van

den schouwburg, amphitheater) in de Latijnsche Historia. 3) Of

dit woord ordoys hetzelfde is als of verwant met het zeventiend'

eeuwsche woord raduys (tooneel), kan ik op het oogenblik niet

uitmaken. 4)

Wat de onderdeelen van het tooneel betreft, zoo was ons

reeds vroeger eene plaats bekend, waar gesproken wordt van

de hel als een afzonderlijk stuk van het decor. 5) Uitvoeriger en

belangrijker is de volgende post uit de stads-rekeningen van

1) Annales de la Sociét* Royale de» Beaux-Arts et de Littérature de Gand VI, 303.

2) Vgl.: Een onbekende Vlaamsche dichter ait de 15e eeuw... door Edw. van

Even. Gent A. Siffer 1897, bl. 6-7.

3) Vgl. Penon, Bijdragen I, 163.

4) Ik vind ordoys noch in den Teuthonista, noch bij Kiliaen, noch in het Mnl.

VVdboek. Raduyt o. a. in het aardige stukje van Huygens. (Ed. Worp II, 170).

5) Vgl. Dr. Endepols a. w. bl. 4.
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Axel over het jaar 1533—'34, waaruit wij ons niet alleen eene

voorstelling kunnen maken van den omvang van zulk eene hel,

doch ook zien dat de hel op rollen kon worden voortbewogen

en met zeildoek gedekt was. De bedoelde post luidt: ')

„bet. voor een nieuwe helle, lij eiken ribben, xj duim lang, mj eiken ribben

ix voet lang, zoo solderberts van xv voeten, zoo scutteberts, '/j 00s latten.

8 groote sparren en 9 middelsparren xj £ m |3; bet. voor lij groote rollen

om de hel te rollen, ij £. bet. voor tzeyllaken om de hel te decken mj £;

bet. voor ijserwerck, vij £ vnj /3."

Dat, evenals op het Oudfransche tooneel Jeruzalem en het

Paradijs door afzonderlijke décor-stukken (mansions) werden

voorgesteld, wordt ons bevestigd door een post vau het jaar

1460 aangaande de O. L. V. kerk te Dendermoude. Wij lezen daar:

„Retaelt Thy Leurs, smet, van ijserwerc ende naghelen verorbuert an Jheru-

salem, an 't Paradys en d'ander juweelen." 2)

Aangaande den duur eener voorstelling hebben wij een merk

waardig getuigenis in een Karel V gericht schrijven, waar wij

lezen: »Ende hoe wel dit vertooch (er is sprake van een in

1493 vertoond stuk: de Zeven Weeën van Maria) vyf uren lanck

duerde, nochtans ten was niemanden verdrietelyck oft moeyelyck,

noch oock uwen Vader hoewel hy noch jonck was: niemant en

haeckte naar 't eynde." s)

Dat bij middeleeuwsche tooneelvoorstellingen sommige toe

schouwers fde aanzienlijken natuurlijk) zaten, de overigen stonden,

wisten wij. Opmerkelijk is met het oog daarop de volgende

rekening-post der Sint-Jacobskerk te Utrecht van het jaar

1427— '28:

„Item coste onse sitten te vermaken dat daar ghebroken wert doemen

speelde ons heren verrisenis." *)

Men is geneigd hier te denken aan een grooten toevloed van

1) Vgl Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht. (Stads-reken, van Axel).

2) Vgl. L'Eglise collegiale Notre-Dame k Termonde par A. de Vlaminck, p. 168.

3) Vgl. Bulletin du Cercle Archéologique de Malines V. 9.

4) Geschiedenis van de Kerspelkerk van Sint Jacob te Utrecht, p. 221.
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publiek waaronder een bank bezweken is. Draagbare zitbankjes

schijnen ten minste in de I6de eeuw in Vlaanderen bekend te

zijn geweest. In eene beschrijving van de plundering eener

Geuzen-kerk te Gent deelt Marcus van Vaernewyck ons o. a. mede:

„De manspreecstoelkins, met ledere ghedect, hebbende drijpickels, die men

open ende toe doet, daer men de camerspeelen mede pleecht te ghaen hooren

(die in de afghetnetste oratorie ofte eldere in de zelve keercke bewaert waren,

om aldaer de predicatie te hooren) werden van die soldaten aldermeest ghe-

nomen, elc zijn gherieve." ')

De aanmaning tot het publiek om »een ghestille te maken"

is ons uit de prologen der abele spelen welbekend. Dergelijke

aanmaningen zullen ook bij de vertooningen van geestelijke

spelen wel niet overbodig zijn geweest. Men mag dat reeds

opmaken uit de woorden » hoort ende swijt" die ook in de

prologen der Maria- Bliscappen niet ontbreken en >cesseert van

ghescille" (Sev. Blisc. vs. 46—47), doch overtuigender nog blijkt

dat zulke aanmaningen noodig waren uit deze proclamatie van

de Utrechtsche Vroedschap in het jaar 1411:

„Die goede lude van Sinte Jacobs kerspel willen in de paeschheylighe daghen

ons Heren verrysene spuelen, daerom laet die raet enen yegheliken weten,

dat nyemant dan daer onrust en make . . .

en uit deze andere van hetzelfde jaar:

„Die raet vande stat verbiet, dat merghen then Doem inder kerken nyemant

gheeu ondaft ofte onsedicheit en drive, terwilen men daer spuelt . . . ')

'e. Marionetten.

Dat het vertoonen van marionetten ook bij onze middeleeuw-

sche voorvaderen in zwang was, is bekend. Jonckbloet had in

de Bijlagen van zijne Gesch. der Mul. Dichtkunst o. a. een paar

plaatsen uit rekeningen medegedeeld, die bewijzen dat men hier

1) Vgl.: Van die beroerlicke Tydcn enz. II, 170. Kiliaen vermeldt een samenge

steld woord dry-piekel, dat hij vertaalt met : tripus . . . tripoda, lebes vel cacabus

tribus pedibus innixa.

2) Dodt van Kiensburg, Archief enz. VI bl. 76—77.
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te lande het vertooneu van marionetten (>docken" = poppen)

kende. Terwille van het verband laat ik die beide plaatsen hier

nog eens volgen;

a°. 1363'—4: »Item Tordrecht, daer men een dockenspul speelde,

dat mijn here (Jan van Blois) was gaen sien."

a°. 1395—6: » noch gegeven enen man die een docke-

spil voir minen here up siin camer upgeslagen hadde." ')

Het is wel opmerkelijk dat van de voorgeschiedenis der in

ons land toch zoo geliefde poppenkast zoo bitter weinig bekend

is. In afwachting dat de Fortuin ons in dezen mettertijd wat

rijker zal maken, wensch ik alvast hier mede te deelen wat ik

op aanwijzing van Creizenach of zelf gevonden heb.

1°. Onder de rekeningen van Blois vindt men den volgenden

post:

«Item aldaer (te Grose in Bohemen) bi heren Muul van Bins-

velt enen man, die minen here een spel toende vanden heylighen

3 coninghen" (a°. 1362—3).')

Mij dunkt, dat hier, waar één man een driekoningen-spel

vertoont, kwalijk aan iets anders dan aan marionetten kan

worden gedacht. Waarschijnlijk zal die man een Duitscher ge

weest zijn, al is dat geenszins noodzakelijk.

2°. In eene stadsrekening van Gent van het jaar 1451 wordt

gesproken van een huis aan de Vischmarkt dat verhuurd is:

>den tijt van halffastenen eenen man van Brugghe, omne spel

te houdene van dien," J) Ook bij dezen éénen man zou ik geneigd

zijn aan vertooningen van marionetten te denken.

3°. Twijfelachtig schijnt mij deze plaats uit de Grafelijkheids-

rekeningen van Holland (t. a. p. III, 606) : » 2 sangbers die voir

minen here songhen . . . item enen anderen, die een speelkijn voir

minen here seyde." Twijfelachtig, omdat tegenover het toonen

van n°. 1 hier zeggen gebruikt wordt. Dat zeggen doet mij eer

1) T. a. p. III, 631, 61U. In den eerstgenoemden post leest men bij J. : doetenspul,

dat Verdam (Mnl. Wdb. i. v ) m. i. terecht in dockentjml heeft veranderd.

2) Jonckbloet. Mnl. Dichtk. III, 630.

3) Belg. Mus. I, 418.
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denken aan >deklamation mit Stimmenwechsel" die in de Middel

eeuwen niet zelden voorkomt. ')

4°. Creizenach noemt onder de hem bekende Duitsche werken

waarin van marionetten gewag wordt gemaakt het Redentiner Oster-

spiel en de Hoogduitsche bewerking van den roman van Malegijs.2)

In het eerstgenoemde werk (dat zijn naam ontleent aan het

klooster Redentin bij Wismar) worden onder de ter helle ver

oordeelden nl. ook genoemd: »Die da spielen mit den Doeken //

Und tren Thoren ihr Geld ablocken." Dat ik hier deze mede-

deeling van Creizenach aangaande een Middelnederduitsch tooneel-

stuk opneem, schijnt dezen en genen misschien overbodig. Ik

acht het niet overbodig, omdat 1°. als auteur van dit stuk

genoemd wordt zekere Cisterciënser monnik, de magister curiae

Peter Kalff, wiens naam mij doet vermoeden dat de drager

daarvan een Nederlander geweest is, 3) en 2°. de taal van dit

merkwaardig en verdienstelijk Paasch-spel, die aan de onder

zoekers van het Middelnederduitsch al veel hoofdbrekens gekost

heeft, mij telkens aan het Middelnederlandsch herinnert (ik be

doel natuurlijk in hooger mate dan andere Mnd. werken). 4)

Wat den Malegijs betreft, dien kennen wij ook in Middel-

nederlandsche bewerkingen. In het proza-volksboek dat waar

schijnlijk ontleend zal zijn aan het Mnl. gedicht, vinden wij

op bl. 222—223 verhaald hoe Oriande vermomd als een ghe-

selle van avontuer" (later »constenaer" genoemd) in de zaal

komt waar haar geliefde Malegys met vele andere ridders en

1) W. Creizenach, Gesch. des Nenern Drama* I, 34—5, 379 flgg.

2) T. a. p. bl. 388—389.

3) De Duitsche hoogleeraar Freybe (ik meen te Koningsbergen) die mij schriftelijk

inlichtingen vroeg aangaande dezen Peter Kalff, deelde mij mede dat hem geen

Duitsche familie van dien naam bekend was. Ook van elders is, voorzoover ik weet

het bestaan eener familie van dien naam in Duitschland niet bekend. Daarentegen

komt de naam Peter in het geslachtsregister der Nederlandsche familie Kalff van

den aanvang der 16de eeuw af en daarna herhaaldelijk voor.

4) Vgl. Redentiner Osterspiel . . . von Carl Schröder in: Denkmaler herausgeg.

vom Verein für Niederd. Sprachforschung V. Een afzonderlijk onderzoek van de taal

v. d. Paaschspel met het oog op het Mnl. ware zeer wenschelqk.
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heeren aan tafel zit en na verlof bekomen te hebben, een paar

gouden tortelduiven (doffer en duif) op tafel zet en die figuurtjes,

onder de namen van Oriaude en Malegys, een dialoog laat

houden over hunne liefde. ')

5°. In het bekende geestelijk volksboek : Duyfkens ende Wüle-

mynkens Pelgrimagie dat m. i. de eer van een herdruk wel waard

is, vinden wij een poppenkast afgebeeld, die vrij wel gelijkt op

de hedendaagsche, behalve dat de vierkante opening waardoor

men de poppen zag vertoonen, van boven is afgedekt door een

schuin afbellende luifel. Men ziet daar een paar poppen (man

en vrouw) in de kleederdracht van den aanvang der 17de eeuw.

Een potsenmaker staat op een plankier dat blijkbaar deel uit

maakt van de poppenkast; daaromheen het publiek. De potsen

maker wijst met zijn hand naar boven en schijnt uitleg te geven

van de vertooning. In het volksboek leest men op de tegenover

deze prent staande bladzijde, dat Willemynken tot hare ge

zellin zegt:

»Alhier, ziet eens, hier zijn Guychelaers die spelen met poppen

ik sta wat en zie toe. Het is zo drollig, zo drollig, ik lag dat

mijn ogen tranen." 2)

Met deze schaarsche aanwijzingen omtrent het marionetten-

tooneel moet ik voorloopig volstaan. Of het belangwekkende

werk Van den Jonghen Jacke met zijn fluytjen (de tooverfluit

die dwingt tot dansen), ook niet oudtijds de tekst van een

marionettenspel is geweest, zullen de tijd en voortgezet onder

zoek ons misschien leeren.

o. KALFF.

1) Vgl. den herdruk uitgegeven vanwege de Mij. der Ned. Lett. uitgegeven door

Dr. E. T. Kuiper.

2) In de Brusselsche editie van 1627, bl. 39—40.
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